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Kjære klubbpresidenter, klubbsekretærer, klubbkasserere og øvrige tillitsvalgte i Distrikt 2260! 

La meg først få begynne med å gratulere dere med vervet, og samtidig takke dere for at dere ved å påta dere et verv i 

Rotary er med på å ta ansvaret for at Rotary skal forbli en god, nyttig og robust organisasjon.  Denne håndboken er et 

praktisk hjelpemiddel som jeg håper skal lette det daglige arbeidet i klubbene. Her har vi samlet det vi mener er det 

viktigste stoffet som dere bør ha tilgjengelig, og den fordeles til klubbpresident og klubbsekretær. 

 

Det er imidlertid viktig å huske at Rotary er en organisasjon som er basert på frivillighet!  

Den viktigste service vi gir som rotarianere, er ikke den innsatsen vi gjør i løpet av vårt ene år som ansvarlige på 

distrikts-, eller klubbnivå, men det vi gjør gjennom hele vår tid som Rotarymedlem. Og – det er tiden vi bruker i våre 

egne klubber, hvor vi involverer oss i prosjekter, med planlegging og organisering sammen med medlemmene i vår 

egen klubb, som er grunnlaget for Rotarys suksess, og som bygger Rotarys fremtid.  

 

Selv om vi noen ganger ikke får alt like godt til som vi ønsker og håper, er det likevel viktig at vi fremhever alt det vi 

faktisk får til gjennom det gode arbeidet vi gjør for Rotary. 

 

Rotary har aldri har vært et universelt konsept: vi er selektive mht hvem vi inviterer som medlemmer, og det er slik det 

bør være. Rotarianere er, og må være, ressurspersoner som utøver sitt virke på en ærlig, redelig og etisk best mulig 

måte. Å ha en adferd som møter “minimumskravene” i samfunnet, er ikke nødvendigvis etisk korrekt. Vi må som 

rotarianere tørre å lede an i arbeidet med å sette en høyere standard i yrkeslivet og i samfunnet. Som del av vår 

yrkestjenesteforpliktelse, har det aldri vært viktigere enn nå å promotere integritet. Vi kan likevel ikke bare fremføre  

4-spørsmålsprøven på klubbmøtene, vi må også promotere integritet i vår egen organisasjon, innen våre egne yrker, i 

våre egne lokalsamfunn, og i den verden som omgir oss. Rotarianere bør også internt insistere på åpenhet og integritet 

fra sine klubbledere.  Klubbledere bør insistere på det samme fra oss som er tillitsvalgte på distriktsnivå, og slik bør det 

være også videre oppover i Rotarysystemet. 

 

Den tiden vi benytter som ”ansvarlig” innen ulike felt, utdyper og øker vår forståelse for Rotary. Det vil være vår felles 

jobb i det kommende Rotaryåret å styrke klubbene, sikre at de tilbyr fellesskap og vennskap, at de fungerer på en god 

måte og at de yter service.  Fordi – hvis ting ikke skjer på klubbnivå, vil de ikke skje i det hele tatt! 

 

I denne håndboken er det samlet det viktigste stoffet som dere må ha tilgjengelig i løpet av Rotaryåret, men det er 

selvfølgelig nødvendig å komplettere innholdet med informasjon i Norsk Rotary Årbok på nettet, fra nettsidene 

www.rotary.org (RIs sider), www.rotary.no (Norsk Rotary Forums (NORFO) sider) og 

http://d2260.rotary.no/?pageid=113 (Distrikt 2260s hjemmeside). 

Jeg vil særlig minne om ”Rotaryskolen” på Distrikt 2260s hjemmeside, hvor det er samlet store mengder av informativt 

og viktig materiale. Materiale som forefinnes på ”Rotaryskolen” vil ikke bli gjentatt i denne håndboken, men bli referert 

til. Likeledes vil evt. oppdateringer av denne håndboken bli lagt ut på distriktets hjemmeside. 

 

Det vil lette både ditt eget, og oss i distriktsledelsens arbeid om du tar deg tid til å lese nøye gjennom og forstå 

innholdet i denne håndboken. 

 

Lykke til med oppgaven som tillitsvalgt i Rotary i Rotaryåret 2012-13! 

 

Jan Eddie Tinlund 

Distriktsguvernør 2012-13 

 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.no/
http://d2260.rotary.no/?pageid=113
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ROTARYS FORMÅL: 

 

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag av all virksomhet, og 

spesielt viljen til: 

 å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 

 å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt 

rotarianers yrke som mulighet for å gagne samfunnet 

 å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 

 å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende 

fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre 

Fire spørsmålsprøven

 

1: Er det sannhet? 2: Er det rettferdig ovenfor 
alle det angår?

3: Vil det skape 
forståelse og bedre 

vennskap?

4: Vil det være til det beste 
for alle som det angår?

 

 
YRKESKODEKS FOR ROTARIANERE: 

Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at: 

1. Jeg ser gjennom erfaringer fra mitt yrke en mulighet til å gagne andre 

2. Jeg er tro mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i 

samfunnet 

3. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard  

4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskollegaer, forretningspartnere, konkurrenter, 

kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessige forbindelser med 

5. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi 

6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, og 

lindre andres nød, og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker 

7. Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min 

yrkesvirksomhet 

8. Jeg verken ber om- eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville ha gitt til andre i 

yrkesmessig sammenheng 
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Rotarys motto: Service above self

A: Å lære våre medmennesker å kjenne ved:

1: Å stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og 

samfunnsliv, og vise respekt  og forståelse for alt

nyttig arbeid.

2: Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt

privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere

3: Å arbeide for internasjonal forståelse og fred

gjennom vennskap over landegrensene mellom

mennesker fra alle yrker

4: Rotarys ungdomssatsning, RYLA, ungdomsutveksling,

Rotaract m.m.

B: ROTARYS FORMÅL: Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag 
for all virksomhet.  De fem tjenestegrener er sentrale i dette arbeidet.

 

Klubbtjeneste

Yrkestjeneste

Samfunnstjeneste

Internasjonal 
tjeneste

Nye Generasjoner

 

Hva er Rotary? 
 

De fleste rotarianere blir, av personer som ikke kjenner Rotary, ofte stilt spørsmålet hva er Rotary? 

Det er ikke alltid like lett å gi et fullgodt svar. Derfor har Rotary utarbeidet et såkalt ”Elevator 

Statement”, eller kortversjonen av svaret på hva Rotary er. Årsaken til at den har fått navnet 

”Elevator Statement”, er at det skal kunne meddeles en fremmed person i løpet av en kort tur i 

heisen. Bruk den gjerne så ofte du kan, for å spre kunnskap om hvem vi er. Det er viktig at både vi 

som er medlemmer, potensielle medlemmer og samfunnet har et riktig bilde av vår organisasjon og 

hva vi står for: 

”Rotary er verdens største service-organisasjon, med 1,2 millioner medlemmer av begge 

kjønn og som representerer ulike yrker. Rotary består av mer enn 32 000 klubber i over 200 

land. I Norge er det ca 13 000 rotarianere fordelt på ca 330 klubber. 

Rotarys motto er ”Service Above Self” (”Å gagne andre”). Vi arbeider for å gagne andre 

gjennom hjelpeprosjekter både lokalt og internasjonalt. Vi legger stor vekt på fremme av etisk 

standard i all yrkesvirksomhet. Vi arbeider for internasjonal fred og forståelse gjennom 

utvekslingsprogrammer for ungdom, støtte til utdannelse og annen kontaktskapende 

virksomhet over landegrensene. 

Gjennom finansiering av vaksinasjonsprogrammer har Rotary vært ledende deltager i 

arbeidet med å utrydde polio over hele verden. 

Rotary er upolitisk og åpen for mennesker fra ulike kulturer uavhengig av religiøs tro og 

etnisk tilknytning. 
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RI-PRESIDENT 2012-13:               
 

 
  President Sakuji Tanaka 

Sakuji Tanaka er medlem av The Rotary Club of Yashio, Saitama, Japan.  Han var leder av Daika 

Company og president i The National Household Papers Distribution i Japan.  Han har også vært 

leder av Yashio City Handelskammer.  Sakuji har tjent Rotary som direktør for The Rotary 

Foundation Trustee, vært regional Rotary Foundation coordinator og ansvarlig for opplæring.  Han 

var leder for arrangementskomiteen i forbindelse med Convention i Birmingham i 2009.  Videre har 

han ledet The Permanent Fund Committee i Japan, arbeidet med utryddelse av polio og vært med i 

The Future Vision Committee.  I forbindelse med sitt arbeid i eget distrikt i Japan har han deltatt i 

arbeidet med å bygge en skole i Bangladesh og han har etablert et Rotary Peace Fellowship.  Han 

har også mottatt Rotary Internasjonals Service Above Self Award og han og hans kone Kyoto er 

Major Donors 

President Tanakas tema “Peace through service” 

 
Oppfatningen av fredsbegrepet er forskjellig blant ulike folk og kulturer.  Det kan bety personlig ro, 

lykke i familien, og en følelse av indre tilfredshet – eller det kan bety en trygg tilværelse hvor de 

grunnleggende menneskelige behov er dekket.  Men uansett hvordan vi definerer fred, er det et mål 

som kan oppnås gjennom egen innsats. 

 

I Rotary er egen innsats mye mer enn en tilleggsaktivitet eller noe vi gjør av og til.  Det ber en måte 

å leve på.  Det er en tilnærming som understreker omsorg og det å bry seg om andre, og den fører til 

harmoni mellom mennesker.  Ved å gjøre en innsats på alle livets områder, fremmer vi en måte å 

dele på, vi finner godvilje for andre og vi velger fred. 

I Rotaryåret 2012-2013 vil fred være vårt satsningsområde og vårt mål.  Jeg vil be alle rotarianere 

om å arbeide aktivt for fred gjennom egen innsats, og det må begynne hos den enkelte rotarianer, i 

familien, i klubben, i distriktet, i regionen og nasjonen. 

 

Troen på kraften i det å tjene andre ligger nærmest Rotarys hjerte.  Ved å gjøre egen innsats til vår 

prioritet, setter vi de andres behov foran våre egne og forandrer vårt perspektiv.  Vi opplever de 

andres vanskeligheter på et dypere plan, vi kjenner en sterkere trang til å rekke ut en hånd, til å 

gjøre det vi kan, for å hjelpe andre til å leve et lykkeligere liv.  Vi gir mer sjenerøst av vår tid og 

våre ressurser, og vi blir mer åpne for nye måter å tenke på.  I stedet for å forsøke å forandre andre, 

innser vi at alt og alle har noe å lære oss – og hver dag oppdager vi nye måter å vokse på. 
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Gjennom en slik prioritering tåler vi forskjellene bedre, og vi blir mer takknemlige for menneskene 

i våre liv. 

Vår følelse av takknemlighet får oss til å forstå hverandre bedre og å se de gode i alle mennesker.  

Når vi forstår hverandre bedre, lærer vi også å respektere hverandre.  Med gjensidig respekt lever vi 

sammen i fred. 

 

Vår tjeneste i Rotary fremmer fred på mange måter. I våre klubber og distriktet arbeider vi for å 

bringe helse, trygghet og menneskelig verdighet til små og store samfunn verden rundt. Som 

enkeltmennesker blir vi utfordret til å verdsette samarbeid fremfor konkurranse og felles nytte 

fremfor personlig utbytte.  Når vi tenker over dette, blir vi klar over at ingen av oss er fullkomne og 

at alle har noe å lære av andre. 

Mottoet som er unikt for Rotary ”Service above self” beskriver den høyeste form for egen innsats.  

Det er en vei som alle kan følge – en vei som rotarianere har bygd, og som hele verden kan følge.  

Det er en vei som leder til større vennlighet og tilfredshet, toleranse og forståelse.  Når vi går inn for 

”Fred gjennom egen innsats” streber vi etter en dypere fred for oss selv og for vår verden. 

 

 

Revidert strategisk plan for Rotary International  
 

Rotary Internationals strategiske plan har gjennomgått en revisjon. Den reviderte strategiske planen 

fokuserer på færre mål, på klubbene og på å gå ”tilbake til Rotarys grunnidé", gjennom og:  

 

 - støtte og styrke klubbene  

 - fokusere på- og øke humanitært arbeid innen de 6 fokusområdene 

 - øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary  

 

Strategisk plan for Rotary International Distrikt 2260 

for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2015 

Visjon: 
Distrikt 2260 har som visjon å representere et tverrsnitt av yrker i befolkningen, blant 

ressurspersoner som i kraft av sin personlighet og væremåte bidrar til å fremme høy yrkesetikk og 

positive idealer. 

Rotary ønsker å gagne andre ved å bidra aktivt til nærmiljøets utvikling, støtte 

ungdom under utdannelse, yte kunnskapsformidling og økonomisk bistand til viktige lokale, 

nasjonale og internasjonale prosjekter og tiltak innenfor programrammene til Rotary International 

og Rotary Foundation. 

Rotary ønsker å være et prioritert forum i lokalsamfunnet og representere et 

nettverk for sine medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

 

Rotary skal være relevant i tiden og følge med på og ta inn over seg trender i samfunnsutviklingen.  

Vi må se fremover og dette vil nødvendigvis medføre at veien vi går blir til mens vi går den. 

 

Prioriterte oppgaver: 

 
De strategiske mål er satt av Rotary International og bygger på tre pilarer:  

 Støtte og styrke klubbene 

 Fokusere på og øke humanitært arbeid innen de 6 fokusområdene 

 Øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary 
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Støtte og styrke klubbene 

 
1. Klubb og medlemsutvikling: 

a.  Stimulere til en medlemsvekst på 3 % hvert år frem til 2015 og sørge for faste 

informasjonskurs for nye medlemmer og at de følges tett opp det første året. 

b. Stimulere til at medlemmene representerer mangfoldet i yrkeslivet i klubbens nedslagsfelt, 

og i tillegg representerer forskjellig alder, kjønn og etnisk bakgrunn. 

c. Legge til rette for utvikling / utdannelse av medlemmene gjennom Rotaryskolen og  

    en aktiv fadderordning. 

d. Legge til rette for utvikling av klubbene gjennom Rotaryskolen 

2. Optimere bruk og utvikling av lederskap og sørge for at alle medlemmene blir aktivt delaktig 

i klubbens prosjekter og aktiviteter gjennom oppgaver i klubbkomiteene. 

3. Oppmuntre til at klubbens utnytter sin egen humankapital på best mulig måte og slik at eldre 

medlemmer får anledning til å bistå i den grad de selv har mulighet. 

4. Stimulere, bistå og legge til rette for at klubbene kan gjennomføre samfunnsaktiviteter lokalt 

og internasjonalt i tråd med intensjonene i The Future Vision Plan 

5. Bistå klubbene med å øke samfunnets forståelse og aksept for Rotarys arbeid og gjøre 

medlemskap attraktivt ved å kunne gjøre aktiviteter og prosjekter kjent i lokalmedier 

gjennom en egen mediekontakt i hver klubb samt på distriktsnivå. 

6. Gjennom våre distriktsprogrammer og klubbenes aktive medvirkning å gi ungdom 

samfunnsforståelse og betydningen av å arbeide for fred og vennskap verden over. 

7. Ha fokus på muligheten til å få nye medlemmer fra våre Rotaractklubber, GSE og RYLA 

som på denne måten har fått god kunnskap om Rotary.  

8. Jobbe for at vi sammen får styrket de 5 Rotaractklubbene i distriktet og at vi innen 30.6.2015 

har fått etablert ytterligere 1 Rotaractklubb. Invitere representanter for Rotaract med på 

arrangementer og seminarer som klubbene og distriktet arrangerer. 

9. Stimulere til økt fokus på etikk og klimaspørsmål.  Klimaengasjementet må strengt baseres 

på fakta og vitenskap og ikke på følelser og politiske argumenter. 

10. Stimulere til økt samarbeid mellom klubbene i områdene og også samarbeid om 

Intercitymøter som er åpne for alle. AGene er viktige for koordineringen av slike møter ved 

at de kan samtale med presidentene i hver klubb på et tidlig tidspunkt før møtedatoer 

fastsettes. 

11. Stimulere til at klubbene arrangerer flere åpne møter hvor ikke bare medlemmer kan møte, 

slik at det kan skapes økt lokal kunnskap om og interesse for Rotary.  I slike møter bør 

ressurspersoner fra distriktet benyttes i størst mulig grad.  

12. Implementere strategiprosessen på alle nivå i distriktet, for å sikre forståelse, engasjement, 

kontinuitet og funksjonalitet i hele organisasjonen. 

 

 

Fokusere på og øke humanitært arbeid innen de 6 fokusområdene  

 
1. Fremme intern og ekstern anerkjennelse for Rotary Internationals humanitære arbeid og 

øke Rotarys evne til å hjelpe andre. 

2. Rette våre kommende prosjekter mest mulig mot et av de 6 nye fokusområdene: 

 
 Peace and Conflict Prevention/Resolution/Fred og konfliktforebygging 

 Disease prevention and treatment/Sykdomsforebygging og behandling 

 Water and Sanitation/Vann- og sanitærforhold 

 Maternal and child health/Mødre- og barnehelse 

 Basic Education and Literacy/Grunnleggende utdanning og leseferdighet 

 Economic and community development/Økonomisk utvikling og samfunnsutvikling 
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3. Fortsette Rotarys viktige arbeid med å utrydde polio i verden og holde klubbene 

orientert om utviklingen gjennom vår egen resursperson på distriktsnivå. 

4. Jobbe aktivt for å øke forståelsen for viktigheten av ungdomsarbeidet som en del av del 

av Rotarys arbeide for fred og forsoning verden over. 

 

Øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary 
 

1. Jobbe aktivt for omdømmebygging av rotaryhjulet som vår unike merkevare 

og fremheve Rotarys unike yrkestjeneste. 

2. Jobbe aktivt for å gjøre kjent for allmennheten alle de gode samfunnsprosjekter som 

klubbene driver både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

3. Videreutvikle distriktets nettsider og Rotaryskolen til å bli et enda bedre sted for 

informasjon og aktiv idéskaping for distriktets klubber og for alle andre som ønsker mer 

informasjon om Rotary. 

4. Jobbe aktivt for at klubbene samarbeider både i hvert område, og i distriktet 

5. Jobbe for at hver klubb i distriktet har sin egen aktive mediekontakt som sørger for at 

Rotarys aktiviteter blir enda bedre kjent lokalt. 

6. Støtte opp om de multifunksjonsoppgaver som NORFO utfører på vegne av alle 

distriktene i Norge. 

 

Distriktets særskilte fokus i Rotaryåret 2012 - 2013 
 

På bakgrunn av distriktets mål for planperioden, vil Distrikt 2260 i Rotaryåret 2012 - 2013 ha et 

særlig fokus innen følgende områder: 

 

 Stimulere til økt medlemskap og gjennomføre egne seminarer om dette temaet. Stimulere til 

at nye medlemmer representerer mangfoldet blant ressurspersoner i lokalmiljøet.  

Oppmuntre til at klubben utnytter humankapitalen i sin egen klubb slik at nye medlemmer 

kan lære av de erfarne seniormedlemmene i klubben. 

 

 Legge til rette for at klubbens medlemmer kan videreutvikle sin kunnskap om Rotary 

gjennom Rotaryskolen. 

 

 Distrikt 2260 vil i Rotaryåret 2012-13 søke å øke medlemmenes kunnskap om RF og 

oppmuntre medlemmene slik at distriktets samlede bidrag nærmer seg RIs mål. Dersom 

medlemmene bidrar som enkeltpersoner, oppnås skattefradrag på 28 %. 

  Gjennom distriktsprogrammene og klubbenes aktive medvirkning vil vi gi ungdom 

gjennom utvekslingsprogrammene økt samfunnsforståelse og innsikt i betydningen av å 

arbeide for fred og vennskap verden over. RYLA har de siste årene vært en suksess i Distrikt 

2260 – alt fra deltakerantall, program og fasiliteter til tilbakemeldinger fra deltakerne har 

vært svært bra. RYLA-deltakelse synes å være det mest omforente målet blant klubbene i 

Distrikt 2260, og distriktet ønsker å sette særlig fokus på gjennomføring av RYLA som er 

unikt for Rotary.  Vi må likevel ikke glemme våre andre programmer mht 

ungdomsutveksling og vi vil ha fokus på alle former for ungdomsutveksling i det kommende 

rotaryåret.  Vi vil også i det kommende året be klubbene om å vurdere potensielle nye 

medlemmer blant de som har gjennomført RYLA, GSE eller andre ungdomsutvekslings- 

programmer. 

 

 Som det fremkommer i Distrikt 2260s strategiske plan, er det et mål i langtidsplanen at 

Distrikt 2260 innen utgangen av 2015 skal ha 6 Rotaractklubber. Distrikt 2260 er på god vei 
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til å oppfylle dette målet, og har de siste årene etablert flere nye Rotaractklubber. Antallet 

Rotaractklubber er nå 5. Det vi imidlertid ser, er at det er utfordringer for enkelte av de 

nystartede klubbene å opprettholde driften på et godt nivå. I det kommende Rotaryår vil 

Distrikt 2260 derfor ha fokus på å konsolidere og beholde de allerede etablerte klubbene – 

de er jo også Rotarys viktigste rekrutteringsgrunnlag! Vi vil også søke må invitere 

Rotaractere med på Rotaryarrangementer i distriktet. 

 

 Distriktet vil informere klubbene om Rotary Foundations nye støtteordningsmodell: ” The 

New Vision Plan” som vil bli gjennomført fra og med 1. juli 2013.  The New Vision Plan er 

en ny ordning for å gi tilskudd til distrikt og klubbers prosjekter innenfor humanitære og 

utdanningsmessige områder. Distriktet skal blant annet oppnevne en komiteleder for dette 

arbeidet frem til 2016 og som vil kunne gi klubbene opplæring og relevant informasjon i 

forbindelse med godkjenning av klubbene og deres prosjekter. 

 

 Distrikt 2260 vil ha et særskilt fokus på å ajourføre medlemsinformasjonene på nettet.  Hver 

klubbsekretær har et ansvar for å registrere sine klubbmedlemmer på medlemsnettet.  Hver 

klubb i distriktet må hvert år innen 1. desember ha meldt inn påtroppende klubbpresident og 

sekretær på medlemsnettet slik at navn, adresse, telefoner og e-post blir registrert.  Dette vil 

sikre at informasjonen kommer med på RIs matrikkel for det kommende året. 

 

 Jobbe aktivt for å gjøre kjent for allmennheten alle de gode samfunnsprosjekter som 

klubbene driver lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  Oppmuntre til at hver klubb får sin 

aktive mediekontakt som sørger for å gjøre Rotarys gode aktiviteter kjent i lokalmiljøet. 

 

Støtte opp om de multifunksjonsoppgaver som NORFO utfører på vegne av alle klubbene i de seks 

Rotarydistriktene i Norge. 
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Distriktets organisering og ledende personell 2012-2013 
Ledergruppen 

 
DG Jan Eddie Tinlund 

Drøbak RK 

Postadresse: Sagaveien 5, 1440n Drøbak 

Tlf. priv./mobil: 64 93 24 09 / 90 19 70 95 

E-postadresse: Jedtin(a)online.no 

DGE Elsa M. Nysveen 

Årnes RK 

Postadresse: Hvamsmovegen 64, 2165 Hvam 

Tlf. priv./mobil: 63909624/909 51 339 

E-postadresse: Elsanysv(a)online.no 

DGN  

Jan Sverre Hanssen 

Råde RK 

Postadresse: Rugdeveien 4, 1640 Råde 

Tlf. priv./mobil: 90 98 79 79 

E-postadresse: j-sverre(a)online.no 

IPDG Steinar Wøllo 

Kløfta RK 

Postadresse: Seljeveien 1, 2022 Gjerdrum 

Tlf. priv.: 63 99 04 11  

Mobiltelefon: 400 68 001 

E-postadresse: steiwo(a)online.no 

 

Ledere av distriktskomitéene 

Medlems-

utvikling 

Åge Henry Bjor 

Tune RK 

Postadresse: Bjorveien 120, 1712 Grålum 

Tlf. priv./mobil: 69 14 59 79 / 907 56 763 

E-postadresse: aagehe-b(a)online.no 

Opplæring Lena J Mjerskaug 

Enebakk RK 

Postadresse: Mjerskaug, Tomterveien 372, 1914 Ytre Enebakk 

Tlf. priv./mobil: 64 92 60 55 / 915 64 421 

E-postadresse: Lmjerskaug(a)mil.no 

Kommunikasjon Jan Arild Gundersen 

Sagdalen RK 
Postadresse: 

 

Tlf. Privat/mobil: 

 

E-postadresse: 

Nordraaksvei 17, 1472 Fjellhamar 

 

67 90 44 96 

 

Jarildgu(a)online.no 

Rotary 

Foundation 

Per Rismark 

Skjeberg RK 

Postadresse: Plutoveien 2, 1734 Hafslundsøy 

Tlf. priv./mobil: 69 14 95 76 

E-postadresse: Perismar(a)online.no 

Samfunns-

prosjekter 

Henry Kjell Johansen 

Skedsmokorset RK 

Postadresse: Tyriveien 2, 2020 Skedsmokorset 

Tlf. priv./mobil: 63 87 66 94 / 900 27 710 

E-postadresse: hekjell(a)online.no  

Distrikts-

programmer 

Elsa Nysveen 

Årnes RK 

Postadresse: Hvamsmovegen 64, 2165 Hvam 

Tlf. priv./mobil: 63 90 96 24/909 51 339 

E-postadresse: Elsanysv(a)online.no 

 

mailto:hekjell@online.no
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Assisterende guvernører (AG) 

Område A Rolf Nesteng 

Tune Rotary Klubb 

Postadresse: Åsveien 23, 1712 Grålum 

Tlf. priv./mobil: 69 13 74 01/913 10 430 

E-postadresse: Nestengr(a)online.no 

Område B Bjørn Jørstad 

Onsøy RK 

Postadresse: Timianfaret 6, 1621 Gressvik 

Tlf. priv./mobil: 69 36 50 96/480 26 644 

E-postadresse: bjorn.jorstad(a)rade.kommune.no 

Område C Jan Sverre Hanssen 

Råde RK 

Postadresse: Rugdeveien 4, 1640 Råde 

Tlf. priv./mobil: 69 28 47 55 / 909 87 979 

E-postadresse: j-sverre(a)online.no 

Område D Håkon Krogh 

Trøgstad RK 

Postadresse: Kroksundvegen 861, 1860 Trøgstad 

Tlf. priv./mobil: 69 82 77 29 / 90 98 89 84. 

E-postadresse: haakon.krogh(a)c2i.net  
 

Område E Arne Pedersen 

Ås RK 

Postadresse: Gamle Kongevei 38, 1430 Ås 

Tlf. priv./mobil: 64 94 67 00 / 970 15 135 

E-postadresse: classic(a)c2i.net 

Område F Sissel Olaisen 

Langhus RK 

Postadresse: Bjerkehagen 5, 1405 Langhus 

Tlf. priv./mobil: 64 87 24 76 / 414 48 005 

E-postadresse: solai(a)online.no 

Område G Elisabeth Hilda 

Bødtker Larsen 

Lørenskog Vest 
 

Postadresse: Johan Svendsens vei 16, 1472 Fjellhamar 

Tlf. priv./mobil: 67 90 09 58 / 469 58 340 

E-postadresse: eblarse(a)online.no 

Område H Terje Strømsæther 

Årnes RK 

Postadresse: Tverrveien 3, 2150 Årnes 

Tlf. priv./mobil: 63 90 33 49/928 01 401 

E-postadresse: terje.stromsether(a)viking-elektro.no 

Distriktsadministrasjonen 

Distriktssekretær / 

Månedsbrevredaktør 

Paul-Bjarne Hansen 

Drøbak RK 

Postadresse: Bergsvea 2, 1445 Heer 

Tlf privat/mobil: 64 93 11 95 

E-postadresse: paulbjarne.hansen(a)yahoo.no 

Distriktskasserer Stein Sæthre 

Drøbak RK 

Postadresse: Tyrihansveien 14, 1445 Heer 

Tlf privat/mobil: 64 93 31 87 

E-postadresse: ssaethr(a)online.no 

DICO -Webredaktør Hans Jakob Rommetvedt 

Sagdalen RK 

Postadresse: Møllervegen 8, 2008 Fjerdingby 

Tlf privat/mobil: 63 83 73 72 / 908 56 590 

E-postadresse: hansjr(a)online 

Månedsbrevredaktør Paul-Bjarne Hansen 

Drøbak RK 

Postadresse: Bergsvea 2, 1445 Heer 

Tlf.privat/mobil: 64 93 11 95 

E-postadresse: paulbjarne.hansen(a)yahoo.no 

Distriktskonferansen Jan Wold 

Drøbak RK 

Postadresse: Fyrveien 9, 1440 Drøbak 

Tlf privat/mobil: 63 93 23 14 

E-postadresse: jwold2(a)online.no 

 

mailto:haakon.krogh@c2i.net
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Underkomitéer/ressurspersoner 

Nye klubber Åge Bjor 

Tune RK 
Postadresse: Bjorveien 120, 1712 Grålum 

Tlf. priv./mobil: 69 14 59 79/907 56 763 

E-postadresse: aagehe-b(a)online.no 

Fellowships Rolf Mikkelsen 

Borge RK 

Postadresse: Thorsøveien 3, 1634 Gamle 

Fredrikstad 

Tlf. priv./mobil: 69 34 96 60 / 901 16 049 

E-postadresse: mmv-aut(a)online.no 

Polio Plus Herman Stabell 

Skedsmokorset RK 

Postadresse: Lurudveien 30, 2020 Skedsmokorset 

Tlf. priv./mobil: 63 87 73 41 / 907 62 360 

E-postadresse: h-stabel(a)online.no 

Rotary Foundation 

Annual Giving 

Per Rismark 

Skjeberg RK 

Postadresse: Plutoveien 2, 1734 Hafslundsøy 

Tlf. priv./mobil: 69 14 95 76 

E-postadresse: perismar(a)online.no 

Grants Per Rismark, 

Skjeberg RK 

Postadresse: Plutoveien 2, 1734 Hafslundsøy 

Tlf. priv./mobil: 69 14 95 76 

E-postadresse: perismar(a)online.no 

Helse og sult Mohasina Syed 

Lørenskog RK 

Postadresse: Rikard Nordraaks vei 16, 1472 

Fjellhammer 

Tlf. priv./mobil: 67 90 29 97/951 19 654 

E-postadresse: famsyed(a)hotmail.com 

Lese- og skrive-

opplæring 

Rolf Theil 

Nittedal RK 

Postadresse: Bekkelia 60, 1481 Hagan 

Tlf. priv./mobil: 67 07 85 07 / 951 25 154 

E-postadresse: rolf.theil(a)iln.uio.no 

Ungdoms-utveksling Øystein Mogensen 

Gardermoen RK 

Postadresse: Edvard Munchsvei 95, 1063 Oslo 

Tlf. priv./mobil: 920 84 758 

E-postadresse: om(a)goldenaccounts.no 

GSE Rune Magnussen 

Nannestad RK 

Postadresse: Grevlingveien 35, 2030 Nannestad 

Tlf. priv./mobil: 63 99 78 05 / 934 14 007 

E-postadresse: rm007(a)online.no 

Rotaract (nye 

klubber) 

Tore Gulbrandsen 

Lillestrøm RK og  

Kjell Erik Sandberg 

Postadresse: Nordlia 27, 1900 Fetsund 

Tlf. priv./mobil: 63 88 09 49 / 911 06 724 

E-postadresse: toregul(a)hotmail.com 

RYLA Birgitta Rødstøl Næss 

Fredriksten RK 

Postadresse: Bakkehøy, 1796 Kornsjø 

Tlf. priv./mobil: 69 19 71 48 / 975 87 569 

E-postadresse: birgittapre(a)halden.net 

 

Assosierte medlemmer 

Inner Wheel 

Distrikt 31 

Dagmar Valen-Sendstad 

Distrikt 31 

Postadresse: Haresporet 23, 2022 Gjerdrum 
2022 Gjerdrum 
 

Tlf. priv./mobil: 63 99 07 88/91 15 32 71 
 

E-postadresse: dagmarvs(a)online.no 

Rotaract 

Distrikt-

president D2260 

Bue Wigernes, 

Nero Rotaract 

Postadresse: Nybakkveien 111, 2013 Skjetten 

Tlf. priv./mobil: 993 90 343 

E-postadresse: buew(a)student.hf.uio.no 

 

Ledergruppen, Distriktsrådet og Guvernørrådet 
 

Distriktsguvernøren 
Distriktsguvernøren er distriktets leder. Distriktsguvernøren er Rotary Internationals representant 

(officer) i distriktet og skal utføre sitt oppdrag under kontroll av RIs styre. 

mailto:mmv-aut@online.no
mailto:famsyed@hotmail.com
mailto:dagmarvs@online.no
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Distriktets ledergruppegruppe 
Distriktets ledergruppe består av Distriktsguvernøren (DG), siste års distriktsguvernør (IPDG), 

neste års distriktsguvernør (DGE) samt de påfølgende distriktsguvernører (DGN og DGNN) så 

snart vedkommende er nominert. Gruppen ledes av Distriktsguvernøren. Ledergruppen har faste 

møter 5 ganger i året og i tillegg ved behov. Distriktets opplæringsleder (DT) møter også på møtene 

i tillegg til de faste medlemmene. 

 

Distriktsrådet 
Distriktsrådet er distriktets øverste konsultative organ. Rådet består av styringsgruppen pluss 

lederne for de 5 faste distriktskomitèene. Distriktspresidenten for International Inner Wheel, 

Distrikt 31 og distriktspresidenten for Rotaract, Distrikt 2260 er assosierte medlemmer av 

distriktsrådet. 

Distriktsrådet innkaller andre i distriktet til sine møter etter behov. 

Distriktsrådet har faste møter 4 ganger i året. Distriktsrådet kan i tillegg innkalles av guvernøren 

ved behov. Rådet ledes av Distriktsguvernøren. 

 

Guvernørrådet 
Guvernørrådet består av alle de tidligere distriktsguvernørene i Distrikt 2260. Rådet møter med 

styringsgruppen en gang i året. Rådet er distriktets øverste rådgivende organ. Den samlede erfaring 

som rådets medlemmer innehar, er en viktig ressurs for den til enhver tid sittende styringsgruppe. 

Møtene i Guvernørrådet ledes av Distriktsguvernøren. 

 

Distriktets områdeinndeling 
 
Klubbene i distrikt 2260 er delt inn i 8 områder. Områdeinndelingen følger geografiske kriterier.  

Arbeidet i klubbene i hvert område koordineres av en Assisterende guvernør (AG) i den grad dette 

er nødvendig eller ønskelig. AGenes oppgave er blant annet å lede gruppearbeider for 

innkommende presidenter i deres planleggingsfase. AGene skal støtte klubbene gjennom Rotaryåret 

og stimulere til god kommunikasjon og samarbeid i området. 

 

Klubbene i Østfold fylke: 

 

Område A Område B Område C Område D 

Fredriksten Borge Jeløy Askim 

Halden Fredrikstad Moss Hobøl-Spydeberg 

Rakkestad Fredrikstad-Glemmen Rygge Mysen 

Sarpsborg Gamlebyen/Fredrikstad Råde Trøgstad 

Skjeberg Hvaler Våler i Østfold Ørje-Töcksfors 

Tune Kråkerøy   

 Onsøy   

 Rolvsøy   
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Klubbene i Akershus fylke: 

 

Område E Område F Område G Område H 

Drøbak Enebakk Lillestrøm Aurskog-Høland 

Nesodden Gjersjøen Lørenskog Eidsvoll 

Nordby Kolbotn Lørenskog Vest Eidsvoll Syd 

Vestby Langhus Nittedal Gardermoen 

Ås Oppegård Sagdalen Jessheim 

 Ski Skedsmo Nord Kløfta 

  Skedsmokorset Nannestad 

  Strømmen Sørumsand 

   Årnes 

 

Distriktets fagområder og aktiviteter 
 

Klubb- og medlemsutvikling 

Det viktigste arbeidet i Rotary foregår i klubbene. Derfor er det viktig at arbeidet og livet i klubben 

føles meningsfullt for alle medlemmene. Det er nødvendig at klubbene fungerer godt slik at man 

kan beholde sine medlemmer og ha et godt grunnlag for å rekruttere nye. Rotary er avhengig av 

stadig tilvekst av nye medlemmer for å veie opp for frafall av eldre og andre medlemmer som 

slutter. Medlemsvekst er derfor et hovedmål for RI og distriktet og bør være det for alle klubbene. 

Rotaryskolen har utarbeidet et eget kurs for medlemsutvikling. Se distriktets hjemmeside:  
http://d2260.rotary.no/?pageid=113 

 

Klubb- og medlemsutvikling er imidlertid mer enn bare rekruttering.  

I 2009 gjennomførte Distrikt 2260 en spørreundersøkelse ”Om trivsel i Rotary”. Fremfor kun å 

utarbeide og presentere en rapport i seg selv, har det i tilknytning til rapporten blitt utarbeidet et sett 

av operasjonelle arbeidsverktøy. Disse arbeidsverktøyene kan den enkelte klubb benytte, for derved 

å bidra til en ny dynamikk i klubbarbeidet. Likeledes har det blitt utarbeidet maler for hvordan 

rapporten konkret kan benyttes i klubb- og medlemsutviklingsarbeidet i den enkelte klubb. 

Rapporten med tilhørende arbeidsverktøy ligger på Rotaryskolens sider, og kan være et godt 

hjelpemiddel for den enkelte klubb. 

I starten av Rotaryåret arrangerer Distrikt 2260 et seminar om klubb- og medlemsutvikling. Alle 

klubbene bør være representert på seminaret, gjerne med flere enn en deltaker. Se side 21 for datoer.  

Medlemsmassen i klubbene bør utgjøre en god representasjon av yrkesmangfoldet i klubbens 

område, både kvinner og menn, eldre og yngre, personer med forskjellig etnisk bakgrunn, livssyn 

og interesser.  

Rotary gir også mange muligheter; fra egenutvikling mht yrke, til å bygge vennskap over 

landegrensene i Fellowships for medlemmer med ulike yrker, interesser og hobbyer.  

 

http://d2260.rotary.no/?pageid=113
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Opplæring og kommunikasjon 

 
Gjennom deltakelse i to samlinger halvåret før Rotaryåret begynner; første treningsseminar for 

innkommende presidenter (PETS) og distriktssamling i mars får innkommende presidenter en 

innføring i Rotary Internationals forventninger og krav til den som skal lede en klubb gjennom et 

Rotaryår.  

På distriktssamlingen deltar også innkommende sekretærer og kasserere, i tillegg til at nye 

Rotarymedlemmer er særskilt invitert.  

Mye av innholdet i opplæringen ligger tilgjengelig på Rotaryskolen som er distriktets hovedbase for 

opplæring.  

Se distriktets nettside: http://d2260.rotary.no/?pageid=113 

Her finnes ulike temaer innen klubbmøter, forberedelser til Rotaryåret, seminarer, foredrag og taler, 

seremonier og administrative rutiner.  

Guvernørens månedsbrev er en viktig del av kommunikasjonen i distriktet. Alle klubbene 

oppfordres til å oversende stoff som kan interessere flere klubber, til webredaktør Hans Jakob 

Rommetvedt, Sagdalen RK, eller til distriktssekretær Paul-Bjarne Hansen, Drøbak RK, som vil 

legge stoffet inn på distriktets nettside.  

Kontakt gjerne Lena Mjerskaug, Enebakk RK, distriktets ansvarlige for opplæring og 

kommunikasjon (DT) når det gjelder behov for opplæring eller informasjon. 

 

Internasjonal tjeneste og The Rotary Foundation (TRF) 
Rotary Foundation (RF) 

I Distrikt 2260 har Distriktets RF-komité også ansvaret for internasjonal tjeneste. Dette fordi det er 

gjennom RF at vi oftest gjennomfører både internasjonale og lokale prosjekter. Finansieringen skjer 

ved at klubbene hvert år betaler inn sine bidrag til RF. Disse pengene forrenter seg, og etter 3 år får 

distriktet ”tilbake” 50 % av det beløpet vi innbetalte. Dette er det såkalte DDF (District Designated 

Fund.) Av DDF-midlene kan distriktet og klubbene bruke inntil 20 % til lokale prosjekter som f eks 

Sansehagen i Lørenskog.  

Resten av DDF går til ”Matching Grants”, bestemt i felleskap av distriktet og klubbene.  

De øvrige 50 %, som ikke er DDF, går inn i World Fund og disponeres av styret i RF. 

 RF-komitéens oppgave er å informere klubbene om RF. I starten av Rotaryåret arrangerer Distrikt 

2260 et seminar om internasjonal tjeneste og RF. Alle klubbene bør være representert på seminaret, 

I tillegg kommer ressurspersoner fra RF-komiteen gjerne på klubbesøk for å informere. 

De siste årene har innbetalinger til Rotary Foundation fra vårt distrikt hatt en jevn positiv utvikling. 

I Rotaryåret 2010 - 2011 var vårt totale norske bidrag på hele 1050.000, hvorav distrikt 2260 sto for 

ca 200.000,- av dette beløpet. I tillegg kommer innbetalinger til PolioPlus-kampanjen. 

Fra RIs side er det uttrykt et mål om at hver rotarianer skal gi et årlig bidrag på $100 til TRF. Som 

et tiltak for å nå målet, har RI iverksatt en egen kampanje ”Every Rotarian, Every Year (Hver 

rotarianer, hvert år”).  

Distrikt 2260 vil i Rotaryåret 2012-2013 søke å øke medlemmenes kunnskap om RF og oppmuntre 

medlemmene til å bidra til RF, slik at distriktets samlede bidrag nærmer seg RIs mål. Dersom 

medlemmene bidrar som enkeltpersoner med 100 USD hvert år, oppnås skattefradrag på 28 %.  

Vi håper at ”Annual Giving” skal bli et fast bidrag til RF fra alle rotarianere i distriktet.  

RF-komiteen ønsker å bidra til at alle vet hvordan pengene blir brukt og hvilke prosjekter vi 

gjennomfører i distriktet.  

Informasjon om Rotary Foundation er tilgjengelig på Rotary Internationals nettside: www.rotary.org 

og NORFOs hjemmeside: www.rotary.no.  

Kontakt gjerne Per Rismark, Skjeberg RK, distriktets ansvarlige for kontakten med Rotary 

http://d2260.rotary.no/?pageid=113
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.no/
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Foundation (DRFC) for informasjon og hjelp til å fylle ut søknader, om det er ønskelig med 

klubbesøk osv. 

 

Samfunnsprosjekter 

Distriktets samfunnsprosjekter består av de prosjekter som klubbene har iverksatt både lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt. Det er den enkelte klubb, eller flere klubber i samarbeid som initierer og 

gjennomfører prosjekter. Prosjektene skal engasjere klubbens medlemmer og er en meget viktig del 

av klubbens virksomhet. Alle rotaryklubber bør ha minst ett lokalt og ett internasjonalt prosjekt 

gående til enhver tid.  

Distriktet har utarbeidet og ajourfører en oversikt over pågående prosjekter og vil også kunne hjelpe 

klubbene i å identifisere prosjektmuligheter. De fleste av de prosjekter som er i gang er presentert 

på distriktets nettside: http://d2260.rotary.no/?pageid=113 

Det vil naturlig være et tett samarbeid mellom Distrikt 2260s RF-komité og Komité for 

samfunnsprosjekter.  

Kontakt gjerne Henry Kjell Johansen, Skedsmokorset RK, distriktets ansvarlige koordinator for 

samfunnsprosjekter. Han vil kunne hjelpe klubben med å identifisere og iverksette prosjekter lokalt 

og internasjonalt. Assisterende guvernør i klubbens område vil kunne hjelpe til med å etablere et 

lokalt prosjektsamarbeid. 

 

 

Distriktsprogrammer 

Distriktsprogrammene er ungdomsprogrammer som ledes av distriktet. Distriktet har i Rotaryåret 

2012-2013 valgt å satse på Ungdomsutveksling (YE), Group Study Exchange (GSE) og Rotary 

Youth Leadership Awards (RYLA).  

Klubbene kan foreslå deltakere til YE, GSE og RYLA.  Klubbene må fungere som vertskap for YE. 

Programmene er presentert på distriktets hjemmeside: http://d2260.rotary.no/?pageid=113 

I Rotaryåret 2012 – 2013 vil distrikt 2260 ha GSE utveksling med distrikt 6780 som ligger i 

Tennessee, USA.  Dette vil innebære at vi vil ha utveksling både fra USA og til USA 

våren/forsommeren 2013.  Mer informasjon gis ved henvendelse til distriktets ansvarlige Rune 

Magnussen, Nannestad RK. 

I tillegg til de ovennevnte programmer, er distriktsansvaret for konsolidering av de etablerte og 

etablering av nye Rotaractklubber tillagt Distriktsprogrammer. 

Distriktet har de siste årene prioritert opprettelse av nye Rotaractklubber innenfor distriktets 

område. Distrikt 2260 har som et mål at det skal være 6 Rotaractklubber i distriktet i løpet av 

30.6.2015. Vi er på god vei til å oppfylle dette målet, og har de siste årene etablert flere nye 

Rotaractklubber, slik at antallet nå er 5 klubber. Imidlertid oppleves det vanskelig for enkelte av de 

nystartede klubbene å opprettholde driften på et godt nivå. Det er derfor viktig at Rotaryklubbene i 

områdene støtter opp om Rotaractklubbene og at medlemmene oppfordres til å delta på hverandres 

møter og aktiviteter.  

Arbeidet med distriktsprogrammene koordineres av DGE Elsa Nysveen, Årnes RK. 

 

 

 

http://d2260.rotary.no/?pageid=113
http://d2260.rotary.no/?pageid=113
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Assisterende guvernørs (AG) rolle og ansvar 

 
 Være Guvernørens bindeledd mellom distriktet og klubbene i sitt område 

 I planleggingsfasen forut for Rotaryåret, hjelpe innkommende presidenter til å sette konkrete 

og realistiske mål for klubben 

 Besøke hver klubb regelmessig samt tilby veiledning og hjelp ved behov 

 Assistere klubbledelsen med planlegging ifb med guvernørens offisielle klubbesøk 

 

AG bør - gjennom å være ”coach / mentor” for klubbenes presidenter, sekretærer, kasserere og 

andre nøkkelpersoner - formidle RIs og Distrikt 2260s føringer, planer og mål, og oppmuntre 

presidentene og styrene til å forberede og gjennomføre et godt Rotaryår. 

 

Konkrete arbeidsoppgaver i forberedelsesperioden (januar – juni): 

 Lede områdevise drøftinger og oppgaver under ”Motivasjonstreff”, PETS og 

Distriktssamling 

 Gjennomgå bruk av planleggingsverktøyet ”Klubbenes planer og mål” (KPM), og gjennom 

dette; oppfordre til drøfting av oppgaver, fastsette mål og fremme målforståelse 

 Bistå og støtte innkommende presidenter og styremedlemmer med å utvikle planer og 

utarbeide gode samarbeidsrutiner for kommende Rotaryår 

 Oppfordre til samarbeid mellom klubbene i området 

 

Konkrete arbeidsoppgaver i Rotaryåret (juli – juni): 

 Besøke klubbene, ved f eks å delta på klubbmøter, minimum 1 gang pr halvår 

 Forberede- og delta på guvernørens klubbesøk 

 Innkalle til, Fasilitere/lede områdevise møter, der presidentene fremlegger aktivitets- og 

måloppnåelsesstatus 

 Bistå klubbene i samarbeidsprosjekter i området 

 Bistå presidentene mht å få svar eller forslag til løsninger på evt. problemer eller spørsmål 

 Sende AGs klubbrapport (”Memo of Club Visit”) til guvernøren innen 15. mai  

 Bistå i klubbenes nominasjons- og valgprosess av ny AG ved utløp av tjenestetiden 

 Oppfordre og bistå i klubbenes nominasjonsprosess av ny distriktsguvernør hvert år 

 Oppfordre presidentene til å fremsende klubbens årsrapport til guvernøren innen 1. august 

 

Klubbpresidentens ansvar og arbeidsoppgaver 
 

Klubbpresidentens ansvar er å drive klubben innenfor de lover og regler som gjelder for Rotary 

International. Disse finnes i «Manual of Procedure» (MOP) som skal finnes i en hver klubb. Den 

finnes også på RIs nettside www.rotary.org.  

Videre finnes informasjon i den utdelte «Informasjonspaket för klubbens ämbetsmän» (225-SV-

(907)) som blant annet inneholder «Klubbpresidentens handbok» (222-SV). 

Klubbpresidenten skal lede klubbmøtene, gi føringer for komiteer og prosjekter, være pådriver og 

påse at vedkommende selv, sekretær og kasserer sender inn de nødvendige rapporter og 

innbetalinger til rett tid. 

Klubbpresidenten kan støtte seg til distriktets administrasjon inkludert assisterende guvernør for 

eget område og til det informasjonsmateriell som er lagt ut på distriktets hjemmeside 

www.d2260.rotary.no. 

 

 

http://www.d2260.rotary.no/
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Klubbsekretærens ansvar og arbeidsoppgaver 
 

Klubbsekretæren skal føre medlemsoversikt, frammøteprotokoll og hjelpe presidenten med å få 

klubben til å fungere effektivt. Sekretæren har ansvar for å registrere fremmøteprosent samt ivareta 

løpende oppdatering av alle medlemsdata i RIs og NORFOs medlemsdatabase.  

Videre er sekretæren ansvarlig for at alle rapporter blir innsendt til avtalt tid både til Distrikt 2260 

og til Rotary International. 

Det er meget viktig at disse rutiner blir fulgt. 

 

Annen informasjon finnes i RIs ”Klubbsekreterarens handbok”, som ble utdelt på PETS samt 

”Arbeids- og milepælsplan for sekretærer” (utlagt på Rotaryskolen). 

 

Klubbkassererens ansvar og arbeidsoppgaver 
 

Klubbkassererens oppgaver er å utarbeide budsjett, føre regnskap for klubben, innkreve kontingent 

og andre fordringer samt foreta utbetalinger. Utbetalinger skal godkjennes av et annet styremedlem, 

gjerne presidenten, i tillegg til kassereren.  

Det er særlig viktig at innbetalinger til RI, RF og Distrikt 2260 gjennomføres etter de regler som 

gjelder og innenfor de fastsatte tidsfrister.  

Bidrag til RF kan betales i flere omganger, men for å sikre at bidragene blir registrert rettidig, bør 

innbetalingene være registrert innen 1. mars 2013. 

Annen informasjon finnes i RIs ”Klubbskattmästarens handbok” som ble utdelt på PETS samt 

”Arbeids- og milepelsplan for kasserere” (utlagt på Rotaryskolen). 

 

Kontingenter og bidrag 
 

Kontingent til distriktet 
Kontingent til distriktet     kr 344,- pr medlem pr år 

Kontingent til Rotary Norden     kr   83,- pr medlem pr år 

Kontingent til NORFO     kr 140,- pr medlem pr år 

Bidrag til Handicamp      kr   50,- pr medlem pr år 

Sum å betale til distriktet     kr 617,- pr medlem pr år 

 

Kontingenten til NORFO dekker, foruten drift av NORFO, også utgifter til Norsk Rotary Årbok og 

matrikkel på nett, ungdomsutvekslingen nasjonalt, Georgia takkestipend samt andre oppgaver det 

ikke er hensiktsmessig eller effektivt at de enkelte distriktene utfører selv. 

 

Beløpet deles i to terminer på henholdsvis kr 333,50 og kr 283,50, da bidraget til Handicamp 

forfaller i sin helhet som del av første termin. 

 

Halvårskontingenten til distriktet blir følgelig: 

For halvåret juli-desember 2012 med forfall 31.07.2012: kr 333,50 x antall medlemmer*. 

For halvåret januar-juni 2013 med forfall 31.01.2013: kr 283,50 x antall medlemmer*. 

* det antall medlemmer som er registrert på NORFOs medlemsnett pr 01.06.2012 og 01.12.2012 

 

Klubbene får tilsendt faktura fra distriktets kasserer.  

Kontingenten innbetales til distriktets konto 6205.06.31163.  Spørsmål kan rettes til distriktets 

kasserer Stein Sæthre på e-post: ssaethr(a)online.no eller på telefon 64 93 31 87. 



20 

Kontingent til Rotary International 
Kontingent til Rotary International (RI)    $ 51,- pr medlem pr år 

Kontingent til Lovrådet (COL)    $   1,- pr medlem pr år 

 Sum å betale til RI      $ 52,- pr medlem pr år 

 

Beløpet deles i to terminer på henholdsvis $ 26,50 og $ 25,50 i og med at kontingenten til Lovrådet 

forfaller i sin helhet som del av første termin. 

Beløpet betales i norske kroner til RIs konto i Nordea 6021.07.19736. 

  

 Halvårskontingenten til RI blir følgelig: 

For halvåret juli-desember 2012 med forfall 31.7.2012:  

  $ 26,50 x RIs egen valutakurs i betalingsmåneden (juli) x antall medlemmer  

For halvåret januar-juni 2013 med forfall 31.1.2013: 

  $ 25,50 x RIs egen valutakurs i betalingsmåneden (januar) x antall medlemmer  

RIs valutakurs mellom USD og NOK finnes på RIs nettside. 

 

Fakturagrunnlaget er den SAR-rapport (Semi-Annual Report) som blir tilsendt klubben fra RI, med 

evt. korrigeringer klubbsekretæren foretar mht antall medlemmer.  

Betalingen merkes med SAR-fakturanummer og «Per Capita Dues». 

Spørsmål kan rettes til RIs kontor i Zürich, se side 24. 

 

Bidrag til Rotary Foundation 
Det forventes at alle rotarianere bidrar til Rotary Foundation hvert år. 

Bidragene innbetales i norske kroner til RIs konto i Nordea 6021.07.19736. 

Betalingene må merkes tydelig med klubbens nummer og navn og at det gjelder RF- Annual 

Giving. 

Bidrag til RF kan betales i flere omganger, men for å sikre at bidragene blir registrert rettidig, bør 

innbetalingene være registrert innen 1. mars 2013. 

 

Bidrag til RF-Annual Giving kan også gis av enkeltpersoner. Hvis slike bidrag er over kr 500,- i et 

og samme kalenderår, kan 28 % skattefradrag for beløpet oppnås. 

Slike beløp må betales inn på NORFOs konto 1645.15.66524, merket med givers navn og 

personnummer samt at det må opplyses at betalingen gjelder RF-Annual Giving. 

Det er også mulig å gi slike bidrag ved hjelp av avtalegiro. Se NORFOs nettside www.rotary.no for 

nærmere informasjon. 
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Tidsfrister 
Følgende tidsfrister gjelder for viktige rapporter og påmeldinger etc. fra 

klubbene i forbindelse med Rotaryåret 2012-2013. 

Dato Aktivitet Ansvarlig Mottaker 

1. mai 2012 Klubbens planer og mål for 2012-13 Innkommende 

president 

DGE Jan Eddie 

Tinlund med kopi til 

AG i klubbens 

område 

1. mai 2012 Klubbens mål for bidrag til RF for 

2012-2013 

Innkommende 

president 

DGE Jan Eddie 

Tinlund 

1.mai 2012 Delegering av stemmerett ved RI 

Convention i Bangkok, Thailand 

Presidenten DGN Elsa Nysveen 

31. mai 2012 Sjekke at medlemsinformasjonen er 

korrekt både i RIs og NORFOs 

medlemsregister 

Sittende sekretær i 

samarbeid med 

innkommende 

sekretær 

RI og D-2260 

Juni 2012 Motta SAR-skjema for juli fra RI, 

justere for eventuelle endringer, og 

returnere til RI pr. 1. juli 2012. 

Innkommende 

sekretær i samarbeid 

med sittende sekretær 

RI  

Kopi til D-2260 

Kopi til kasserer 

1. juli 2012 Nå er du sjef og har fått adgang til 

klubbsidene på RIs Member Access 

President 

Sekretær 

RI 

31. juli 2012 Betale halvårskontingent til RI 

(Grunnlaget er den evt. korrigerte 

SAR-rapporten) 

Kasserer RI 

31. juli 2012 Betale halvårskontingent på kr 

333,50 / medlem til Distrikt 2260 

Kasserer D-2260 

15. aug. 2012 Frist for påmelding til seminar om 

medlemsrekruttering  

President Komiteleder for 

medlemsutvikling 

25. aug. 2012 Påmelding til Distriktskonferansen 

på Thon Hotel Ski 

President Drøbak RK 

17. sept.2012 Frist for påmelding til seminar om 

internasjonalt arbeid/Future Vision 

Plan 

President Komiteleder for RF 

1. okt. 2012 Siste frist for søknad fra kandidater 

til Georgiastipendet 

President Georgia Rotary 

Student Program 

1. nov. 2012 Foreslå kandidater til 

Ungdomsutvekslingen 2013-2014 

Ungdomsutvekslings-

ansvarlig i klubben 

(YEO) 

Ungdomsutvekslings-

ansvarlig i D-2260 

(DYEO) 

15. nov. 2012 Sende inn områdevise forslag til 

guvernør for 2015-2016 

President/AG AG/IPDG Steinar 

Wøllo 

30. nov. 2012 Registrere innkommende president, 

sekretær, kasserer og RF-ansvarlig 

for 2013-14 med navn og 

e-postadresse i RIs medlemsregister 

Sekretær RI 
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30.nov. 2012 Registrere neste års styre i NORFOs 

medlemsregister 

 

Sekretær NORFO 

30. nov. 2012 Kontrollere at medlemsdata er 

korrekt og identisk både i RIs og 

NORFOs medlemsregister 

Sekretær RI og D-2260 

15. des. 2012 Påmelding av kandidater til RYLA 

2013 

RYLA-ansvarlig i 

klubben 

RYLA komiteen i  

D-2260 

Des. 2012 Motta SAR-skjema for januar fra 

RI, justere for eventuelle endringer, 

og returnere til RI pr. 1. januar 2011. 

Sekretær RI 

Kopi til D-2260 

Kopi til kasserer 

2013 

31. jan. 2013 Betale halvårskontingent til RI 

(Grunnlaget er den opprettede 

SAR-rapporten) 

Kasserer RI 

31. jan. 2013 Betale halvårskontingent på kr 

283,50 / medlem til Distrikt 2260 

Kasserer D-2260 

1. mars 2013  ”Siste frist” for årets bidrag til 

RF 

Kasserer RF 

Mai 2013 Delegering av stemmerett ved RI 

Convention i Lisboa 

Presidenten DGE Elsa Nysveen 

31. mai 2013 Sjekke at medlemsinformasjonen 

er korrekt både i RIs og NORFOs 

medlemsregister 

Sekretær RI og D-2260 

 

 

Ajourføring av medlemsregistrene i RIs og NORFOs database skal foretas løpende gjennom 

hele året av den sittende sekretæren. 

Månedlig fremmøteprosent, medlemstall, avgang og tilgang skal registreres på Medlemsnett 

innen den 5. i etterfølgende måned. 
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Terminliste for Distrikt 2260s møter og seminarer i Rotaryåret 2012-13 

År/Mnd Dato Aktivitet Sted 

2012    

Juli             22.                         Handicamp begynner Haraldvangen, Hurdal 

 28. Åpen dag på Handicamp, kl. 1400 - 1740 Haraldvangen, Hurdal 

August 4. Handicamp avsluttes for denne gang Haraldvangen, Hurdal 

 16. Ledergruppemøte og Distriktsråd Kumlegaarden, Drøbak 

            22.  Seminar om medlemsrekruttering Akershus (Skedsmo) 

 29. Seminar om medlemsrekruttering Østfold (Rakkestad) 

 29-30 

 

 31.8.-1.9. 

GETS og Rotary Institute 2012:   

GETS: 29-30 August 

Institute: 31 August - 2 September 

Södra Bergen, 

Sundsvall, Sverige 

Sept. 15.-16. DISTRIKTSKONFERANSEN Thon Hotel Ski 

Okt. 10. 

18. 

Møte om internasjonalt arbeid/Future Vision Plan 

Ledergruppemøte og distriktsråd 

Ignarbakke (Enebakk) 

Kumlegaarden, Drøbak 

Nov. 15. 

 

AG-samling Kumlegaarden, Drøbak 

2013    

Januar            10. Ledergruppemøte og distriktsråd Kumlegaarden, Drøbak 

      13.-19. International Assembly i San Diego San Diego, California 

            19. Midtveismøte for klubbpresidentene Frogn Videregående 

skole på Heer utenfor 

Drøbak 

             31. AG samling – sittende og evt. nye AGer Årnes 

Februar             7. Guvernørrådsmøte Kumlegaarden, Drøbak 

Mars 21. Ledergruppemøte og Distriktsråd Kumlegaarden, Drøbak 

 7.-10. RYLA Fredriksten Festning 

April 4. AG-samling (Avlyst) Kumlegaarden, Drøbak 

  GSE-team fra Norge til distrikt 6780 Tennessee, USA  Distrikt 2260 

Mai  GSE-team fra Tennessee, USA kommer til Norge Distrikt 2260 

 23. Ledergruppemøte og Distriktsråd Kumlegaarden, Drøbak 

Juni 23.-26 

 

RI Convention 

 

Lisboa, Portugal 

Juli 1. Guvernørskifte Årnes 
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Viktige kontakter for klubben 
 

Distriktet 
Klubbens viktigste kontakt for å søke støtte i det daglige arbeid i klubben er assisterende guvernør 

(AG) for angjeldende område i distriktet, se side 11. Se forøvrig oversiktene over komiteer og 

ressurspersoner i ”Distriktets organisering” på sidene 10-13.  

Alle personer som er navngitt i denne håndboken er der for å hjelpe og støtte arbeidet i klubbene. 

Videre henvises til distriktets nettside www.d2260.rotary.no. 

 

NORFO 
Norsk Rotary Forum (NORFO) er et samarbeidsorgan for de 7 norske Rotarydistriktene. Forumet 

består av de til enhver tid sittende distriktsguvernører. Det daglige arbeidet ledes av et styre 

bestående av tre tidligere guvernører. NORFO er ansvarlig for å ivareta fellesoppgaver og 

gjennomføre felles prosjekter som det ikke anses hensiktsmessig eller effektivt at det enkelte 

distrikt skal utføre på egen hånd. Eksempler på dette er: Medlemsregister, Norsk Rotary årbok og 

matrikkel på nett, Handicamp, fellesoppgaver for ungdomsutvekslingen, drift og utvikling av den 

felles norske nettsiden www.rotary.no og andre informasjonsoppgaver.  

Ved behov for kontakt med NORFO bør henvendelsen gjøres gjennom guvernøren.  Fra 1. juli 2012 

vil leder av NORFOs arbeidsutvalg være Lena Mjerskaug, Enebakk RK, lmjerskaug(a)mil.no 

 

 

Rotary International 
Kontoret for vårt område ligger i Zürich. 

Adresse: Rotary International, Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Switzerland 

Telefon: +41 44 387 71 11 

Fax: +41 44 422 50 41 

 

Klubb- og distriktsstøtte (CDS) er det følgende to svenskspråklige damer som står for: 

Coordinator Inger Jaray 

Telefon: +41 44 387 71 26 

E-post: inger.jaray@rotary.org 

 

Coordinator Gabriela Gustafsson 

Telefon: +41 44 387 71 30 

E-post: gabriela.gustafsson@rotary.org 

 

 

For henvendelser angående Rotary Foundation og Paul Harris Fellow er kontaktpersonen: 

Marta Wild 

Telefon: +41 44 387 71 44 

E-post: marta.wild@rotary.org 

 

For henvendelser angående kontingent og utestående fordringer er kontaktpersonen: 

Rima Gerber 

Telefon: +41 44 387 71 82 

E-post: rima.gerber@rotary.org 

 

For bestilling av publikasjoner er kontaktpersonen: 

Marcelo Bottini 

Telefon: +41 44 387 71 84 

http://www.rotary.no/
mailto:lmjerskaug@mil.no
mailto:inger.jaray@rotary.org
mailto:gabriela.gustafsson@rotary.org
mailto:marta.wild@rotary.org
mailto:rima.gerber@rotary.org
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E-post: eao.order@rotary.org 

 

Rotary Internationals nettside finner du på www.rotary.org 

  

 

Rotaryskolens tilbud og Distrikt 2260s hjemmeside 
 

På distriktets hjemmeside http://d2260.rotary.no/?pageid=113 er det lagt ut mye nyttig stoff om 

distriktets opplæringsprogram og tidligere arrangerte møter og seminarer. Der finnes også standard 

prosedyrer for seremonier, kurs for klubbkvelder, støtte til oppstart av Rotaryåret og administrative 

rutiner. 

Dette tilbudet blir oppdatert etter hvert som nytt materiell blir tilgjengelig. Benytt dette tilbudet 

flittig, det er laget for å forenkle driften av klubbene! Likeledes oppfordres alle til å gå inn på 

distriktets nettsider jevnlig. Det er her du kan holde deg oppdatert på det som skjer i distriktet, både 

på distrikts- og klubbnivå. 

 

Klubbene oppfordres til å utarbeide og vedlikeholde en nettside for egen klubb. En ajourført 

nettside er den mest effektive måten å holde både klubbens egne medlemmer og interesserte 

utenforstående oppdatert på klubbens program, prosjekter og annet klubben arbeider med. 

Dersom klubben har behov for hjelp og støtte, kan DICO/Webansvarlig Hans Jakob Rommetvedt 

Sagdalen RK kontaktes.  

 

Lovrådsarbeidet 
 

Rotarys lovgivende forsamling er lovrådet (Council on Legislation (COL)). Lovrådet samles hvert 

tredje år. Alle Rotaryklubber og -distrikter kan sende inn forslag til endringer. Siste lovråd ble 

avholdt i april 2010.  Neste lovråd vil bli avholdt i 2013. Stemmeberettigede medlemmer av 

lovrådet er en valgt representant for hvert distrikt. Distrikt 2260s representant i 2013 ble valgt på 

Generalforsamlingen under Distriktskonferansen i 2010. PDG Ole Ludvik Kleven er vår valgte 

representant til møtet i lovrådet.  

Fristen for innsending av forslag til lovendringer som skal behandles av lovrådet i 2013 var 

31.12.2011.  

 

Behandling av forslag til endringer krever lang behandlingstid i distriktet for å få en form som kan 

aksepteres av RI. Dessuten skal forslagene legges frem for avstemning blant klubbene på 

generalforsamlingen under Distriktskonferansen før de sendes inn til RI. 

 

Distriktet ønsker at arbeidet med å endre lover og regler blir en kontinuerlig prosess. Når klubbene 

mener at et endringsforslag bør fremmes, bør det snarest tas kontakt med distriktets 

lovrådsrepresentant. Han vil da sørge for at forslaget blir bearbeidet slik at det kan behandles i 

distriktet i god tid før det må sendes inn til RI. Dette vil sikre en god saksbehandling samt øke 

sjansene for å få forslagene vedtatt gjennom å gjøre disse kjent blant viktige støttespillere. 

 

 

 

mailto:eao.order@rotary.org
http://www.rotary.org/
http://d2260.rotary.no/?pageid=113
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Vedlegg 
 

- Klubbens Planer og Mål (KPM) skjema         

- Klubbpresidenter 2012-2013       

- Klubbsekretærer 2012-2013       

- Klubbkasserere 2012-2013       

- Guvernørens klubbesøk        

- Rotary Foundation – District Designated Fund    

- Vedtektene for Rotary Distrikt 2260      

- Vedtekter for Rotary Distrikt 2260 Tiltaksfond    

- Prosedyre for valg av Assisterende Guvernører 

- Opptak av nye medlemmer 

- Presidentskifte    

- Rotaryforkortelser        

- Rotaract klubbpresidenter 2012-2013 

- Kjøp av Rotaryeffekter i distrikt 2260 

 

 

 

 

 

 

Klubbenes planer og mål (KPM) 

Distrikt 2260 

Fylles ut og sendes DGE Jan Eddie Tinlund innen 01. mai 2012 

jedtin@online.no 

 

Klubbens navn        ______________ 

 

Område- sett kryss for riktig område       A    B    C    D    E    F    G    H   

 

Samfunnsprosjekter 
 

Hvilke lokale prosjekter er klubben engasjert i?  ____________________________ 

mailto:jedtin@online.no
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        ____________________________ 

 

Hvilke nasjonale prosjekter er klubben engasjert i?  ____________________________ 

        ____________________________ 

Hvilke internasjonale prosjekter er klubben   ____________________________ 

engasjert i?        ____________________________ 

 

Har klubben prosjekter i samarbeid med andre klubber? --------------------------------------------------- 

 

Har klubben planer om å engasjere seg i nytt/nye prosjekter – i så fall hvilke? ------------------------  

           --------------------------------------------------- 

     

Har klubben vennskapsklubb/-er– evt. hvilken/hvilke? ____________________________ 

 

Klubbens kontaktperson for samfunnsprosjekter: ___________________________________ 
Navn, e-post og telefon 

 

Distriktsprogrammer 
 

Rotaract 

På hvilken måte vil klubben støtte Rotaractklubben i sitt område? ___________________________ 

         ___________________________ 

 

Om slik klubb ikke finnes - vil klubben bidra til å opprette en     

Rotaractklubb i området?        ____________ 

 

 

Rotary Youth Leadership Award 

Hvor mange deltakere ønsker klubben å finansiere og  

sende til RYLA-seminaret Rotaryåret 2012-13?     ____________ 

 

 

Ungdomsutvekslingen 

Hvor mange ungdommer ønsker klubben å sende på utveksling i året 2013-2014? 

I Distrikt 2260 deltar vi i 3 former for ungdomsutveksling:    ____________ 

-  
- Short term         ____________ 
- Camps or Roundtrips        ____________ 
- Long term/ettårsutveksling                    ____________    

 

Group Study Exchange      

Hvor mange representanter ønsker klubben å fremme forslag på?   ____________ 
(D-2260 vil i Rotaryåret 2012-13 sende ut en gruppe ut til D-6780 i Tennessee, USA, og motta en gruppe fra D-6780. ) 

 

Klubbens kontaktperson for Distriktsprogrammer: __________________________________ 
Navn, e-post og telefon 
 

 

Opplæring og kommunikasjon 
Hvor mange og hvilke representanter vil klubben delta med på:  

 ,Seminar om rekruttering, klubb- og medlemsutvikling i august 2012? ____________ 

 ,Seminar om internasjonalt arbeid og engasjement i september 2012? ____________ 

 ,Distriktskonferansen 15.og 16. september 2012?    __________ 

,Distriktssamlingen 2013 - totalt?      __________ 
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,Distriktssamlingen – herav nye medlemmer?    __________ 

 

 

Benytter klubben et introduksjonsprogram om Rotary for potensielle  

og nye  medlemmer – evt. hvilket?    __________________________________ 

         __________________________________ 

 

 

På hvilken måte har klubben sikret at egen hjemmeside er oppdatert? Ønsker klubben hjelp og støtte 

fra distriktet til å opprette ny hjemmeside?    ________________ 

 

Klubbens kontaktperson for opplæring og kommunikasjon: _________________________________ 
Navn, e-post og telefon 

 

Har klubben kontakt med Rotaractklubber i distriktet? ----------------------------------------------- 

 

Har klubben en strategi/tips til andre klubber mht hvordan vi bedre kan kommunisere ”Hva Rotary 

er”?  -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Rotary Foundation 
 

Distriktets oppfordring for bidrag til Rotary Foundation 

i Rotaryåret 2012-13.               USD100,- pr medlem 

 

Klubbens mål for bidrag til Rotary Foundation  

i Rotaryåret 2012-13?        kr ___ pr medlem 

 

Bruker klubbens medlemmer Autogiro–ordning til RF?   _______________ 

Hvis ja, hvor mange?        _______________ 

 

Hvor mange Paul Harris Fellows Recognition vil klubben dele ut 

i Rotaryåret 2012-13?        _______________ 

 

Hvor mange Certificate of Appreciation vil klubben dele ut 

i Rotaryåret 2012-13? (Tilsvarer Paul Harris Fellows Recognition  

men er heder til organisasjoner, foreninger og lignende.)    _______________ 

 

Har klubben planer om å promotere Camps/Roundtrip sommeren 2013?          __________ 

 

Klubbens kontaktperson for Rotary Foundation: __________________________________ 
Navn, e-post og telefon 

 

Klubbens mål for kommende Rotaryår 
 

Nevn klubbens 3 høyest prioriterte mål for Rotaryåret 2012-13: 1)_________________________ 

         2)_________________________ 

         3)_________________________ 

Annet 

 
Hvilke tjenester ønsker klubben fra distriktet?  ____________________________ 

        ____________________________ 

        ____________________________ 
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Er klubbens planer og mål behandlet og besluttet  

i styre/klubbmøte?         __________ 
 

Klubb- og medlemsutvikling 
Antall klubbmedlemmer - registrert 01.07.11*     __________ 

Antall klubbmedlemmer - registrert 01.04.12*     __________ 
* iht. det medlemstall som fremkommer i NORFOs medlemsnett  

    

Antall klubbmedlemmer - mål 30.06.12 (Se inneværende års KPM)   __________ 

Antall klubbmedlemmer - mål 30.06.13     __________ 

 

Hvilken strategi vil klubben ha for å nå målet?   ____________________________ 

        ____________________________ 

        ____________________________ 

        ____________________________  

Har klubben aktiv oppfølging og tilbud om Rotarymedlemskap til  

tidligere deltakere/medlemmer i:   

     -RYLA-seminar?     __________ 

    -Rotaract?      __________ 

    -Group Study Exchange?    __________ 

    -Round Table / Ladies Circle?   __________ 

 

Gjenspeiler klubbmedlemmene yrkesmangfoldet i klubbens nærområde?  __________ 

Hvis ikke – hvordan kan klubben rette på dette?     _________________________________ 

                       _________________________________ 
Rotary Fellowships 

Hvor mange av klubbens medlemmer er med i Rotary Fellowships?  ________________ 

Hvilke Fellowships?       ______________________________ 
           

Klubbens kontaktperson for klubb- og medlemsutvikling: ____________________________ 
Navn, e-post og telefon 

 

-------------------------------------------    ------------------------------------------ 

       

-------------------------------------------               ------------------------------------------ 

               Sted og dato                    Klubbpresident 2012-13 

 

Skjemaet finnes i wordformat slik at svar på spørsmålene kan skrives direkte inn i teksten 
Klubbpresidenter 2012-2013 

 

Askim 
Stordahl, Arvid 

 

Postadresse: Fridtjof Nansensgt.16, 1831 Askim 

Tel priv/mob: 69 88 46 93 

E-post: Stordahl(a)online.no 

 

Aurskog-

Høland 

Nilsen, Egil 

Postadresse: Furutoppen 1, 1940 Bjørkelangen 

Tel priv/mob: 63 85 66 99/63 85 57 00 

E-post: Egil.nilsen(a)bjl.no 

 

Borge Marthinsen, Odd 

Postadresse: Skonnertveien 4, 1659 Torp 

Tel priv/mob: 911 35 151 

E-post: Post(a)oddmarthinsen.no 

 

Drøbak Ryste, Jon Peder 

Postadresse: Batteriveien 2, 1440 Drøbak 

Tel priv/mob: 93 47 89 95 

E-post: jp.ryste(a)online.no 
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Eidsvoll Pekeberg, Gjermund 

Postadresse: Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll 

Tel priv/mob: 90 87 18 38 

E-post: Gjermund(a)pekeberg.no 

 

Eidsvoll Syd Bråten, Arne 

Postadresse: Trollhaugveien 8, 2073 Bøn 

Tel priv/mob: 63 95 16 63 

E-post: Arnbrate(a)online.no 

 

Enebakk Halvorsen, Bjørn 

Postadresse: Vestbyveien 31, 1914 Ytre Enebakk 

Tel priv/mob: 64 92 47 71 

E-post: Bjorn.halvorsen(a)akademikerforbundet.no 

 

Fredrikstad 
Brovold, Regina 

Angel 

Postadresse: Berggata 23, 1607 Fredrikstad 

Tel priv/mob: 69 39 06 77 

E-post: Regbro(a)ostfoldfk.no 

 

Fredrikstad-

Glemmen 

Wenstøb, Bengt 

Morten 

Postadresse: Mads W. Stangsgt. 9, 1610 Fredrikstad 

Tel priv/mob: 69 31 11 81 

E-post: Bmwenstob(a)hotmail.com 

 

Fredriksten Hartmann, Paul 

Postadresse: Holteveien 22, 1782 Halden 

Tel priv/mob: 69 18 17 98 

E-post: Paul.hartmann(a)halden.net 

 

Gamlebyen/ 

Fredrikstad 

Flåskjer, Marit 

Postadresse: Skogfaret 27, 1624 Gressvik 

Tel priv/mob: 69 32 93 70 

E-post: m-flaask(a)online.no 

 

Gardermoen Oord Dahl, Henriette 

Postadresse: Konvallveien 7, 2050 Jessheim 

Tel priv/mob: 63 92 77 50 

E-post: Henriette.oord(a)interoptik.no 

 

Gjersjøen 
Mæland, Marit 

Bortelid 

Postadresse: Slåbråtveien 17B, 1415 Oppegård 

Tel priv/mob: 66 99 31 33/23 3197 31 

E-post: Mbmaland(a)gmail.com 

 

Halden Østensvig, Turid Ring 

Postadresse: Knardalsåsen 16, 1769 Halden 

Tel priv/mob: 69 19 25 97 

E-post: Turid.ring(a)gmail.com 

 

Hobøl- 

Spydeberg 

Grøtvedt, Roy Olav 

Postadresse: Fagerliveien 23, 1820 Spydeberg 

Tel priv/mob: 69 83 86 42/22 32 92 14 

E-post: Roy.g(a)c2i.net 

 

Hvaler Olaussen, Una 

Postadresse: Prestegårdsskogen 64, 1680 Skjærhallen 

Tel priv/mob: 934 59 257 

E-post:  Una(a)tele2.no 

 

Jeløy Jørgensen, Robert 

Postadresse: Ringveien 24, 1524 Moss 

Tel priv/mob: 69 25 43 36/907 78 449 

E-post: Robe-joe(a)online.no 

 

Jessheim Heen, Sissel 

Postadresse: Berglia 1, 2056 Algarheim 

Tel priv/mob: 63 97 68 30/63 98 06 83 

E-post: Sissheen(a)gardermoengrus.no 

 

Kløfta Valen-Sendstad, Axel 

Postadresse: Haresporet 23, 2022 Gjerdrum 

Tel priv/mob: 63 99 07 88/63 99 29 50 

E-post: axelvs(a)online.no  

 

Kolbotn Nohr, Ivar 

Postadresse: Kapellveien 5C, 1410 Kolbotn 

Tel priv/mob: 66 80 13 46/22 47 73 22 

E-post: Ivar.nohr(a)hotmail.com 

 Bremtun, Marit Postadresse: Huth Platå 1, 1678 Kråkerøy 

mailto:axelvs@online.no
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Kråkerøy Tel priv/mob: 69 34 14 87/69 35 10 27 

E-post: Mabremt(a)online.no 

 

Langhus Fjeldstad, Per Einar 

Postadresse: Bjerkehageveien 1, 1405 Langhus 

Tel priv/mob: 64 87 24 76/22 05 48 82 

E-post: Peref(a)online.no 

 

Lillestrøm Gulbrandsen, Tore 

Postadresse: Ekebergåsen 54, 1900 Fetsund 

Tel priv/mob: 63 88 09 49/64 83 28 50 

E-post: Toregul(a)hotmail.com 

 

Lørenskog Aas, Håkon 

Postadresse: Kjennveien 93, 1470 Lørenskog 

Tel priv/mob: 67 97 41 95/909 25 831 

E-post: Haaaas(a)online.no 

 

Lørenskog 

Vest 

Aarås, Arne 

Postadresse: Finstadkroken 12, 1475 Finstadjordet 

Tel priv/mob: 67 90 18 15 

E-post: arne.aaras(a)hibu.no 

Moss 

 Meder, Per 

Postadresse: Camilla Collettsgt. 38, 1517 Moss 

Tel priv/mob: 69 27 15 81/913 04 126 

E-post: Bp.meder(a)gmail.com 

 

Mysen Paulshus, Svein 

Postadresse: Ørjeveien 425, 1850 Mysen 

Tel priv/mob: 917 30 154 

E-post: Svein.paulshus(a)gjensidige.no 

 

Nannestad Råheim, Arne 

Postadresse: Rypelia 16, 2030 Maura 

Tel priv/mob: 901 18 079 

E-post: ara(a)ife.no /araheim@online.no 

 

Nesodden 
Seipajærvi, Ole 

Andreas 

Postadresse: Alvernlia 87, 1453 Bjørnemyr 

Tel priv/mob: 66 96 04 60/950 32 711 

E-post: mail(a)ole.as 

 

Nittedal Theil, Rolf 

Postadresse: Brekkelia 60, 1481 Hagan 

Tel priv/mob: 67 07 85 07/951 25 154 

E-post: Rolf.theil(a)iln.uio.no 

 

Nordby Børresen, Jan 

Postadresse: Villaveien 2, 1440 Drøbak 

Tel priv/mob: 64 93 38 60/23 16 94 08 

E-post: Jan.borresen(a)borresen.no 

 

Onsøy 
Westby, Berit 

Postadresse: Wilbergjordet 21 A, 1605 Fredrikstad 

Tel priv/mob: 69 39 09 85/69 86 12 11 

E-post: Berit.westby(a)getmail.no 

 

Oppegård Fugelseth, Tor 

Postadresse: Kolbotn Terrasse 9, 1410 Kolbotn 

Tel priv/mob: 66 80 26 39/48 04 45 40 

E-post: tor(a)fugtor.no 

 

Rakkestad Eikil, Siw 

Postadresse: Eidsbergvn. 8, 1890 Rakkestad 

Tel priv/mob: 97 59 63 90/69 22 78 00 

E-post: siw(a)wide.no 

 

Rolvsøy Eriksen, Jan 

Postadresse: Blåklokkeveien 13, 1664 Rolvsøy 

Tel priv/mob: 69 33 53 17/69 33 72 11 

E-post: Jan.eriksen(a)fredfiber.net 

 

Rygge Almaas, Morten 

Postadresse: Baugåsen 24, 1525 Moss 

Tel priv/mob: 69 26 16 32/994 54 209 

E-post: Almaas(a)online.no 

 Haftorn, Sylvi Postadresse: Saltnesveien 309, 1642 Saltnes 

mailto:ara(a)ife.no
mailto:mail@ole.as
mailto:Rolf.theil@iln.uio.no
mailto:Jan.borresen@borresen.no
mailto:Berit.westby@getmail.no
mailto:tor@fugtor.no
mailto:siw@wide.no
mailto:Jan.eriksen@fredfiber.net


32 

Råde Tel priv/mob: 69 28 25 00/69 28 25 87 

E-post: haftornsylvi(a)hotmail.com 

 

Sagdalen Jakhelln, Nicolai 

Postadresse: Jølsen Gård, 2000 Lillestrøm 

Tel priv/mob: 63 88 71 88 /63 88 99 30 

E-post: snj(a)jakhelln.as 

 

Sarpsborg 
Neumann, Klaus 

Wilhelm 

Postadresse: Breidablikkveien 18, 1167 Oslo 

Tel priv/mob: -/94 87 12 34 

E-post: klaus.neumann(a)live.no 

 

Skedsmo 

Nord 

Kristiansen, Martin 

Postadresse: Feiringgata 13, 2003 Lillestrøm 

Tel priv/mob: 63 80 19 95/95 14 87 29 

E-post: martinkri(a)hotmail.com 

 

Skedsmo-

korset 

Stabell, Herman 

Postadresse: Lurudveien 30, 2020 Skedsmokorset 

Tel priv/mob: 63 87 73 41/907 62 360 

E-post: h-stabel(a)online.no 

 

Ski Underland, Helge 

Postadresse: Sanderveien 23, 1400 Ski 

Tel priv/mob: 64 87 58 69/982 82 593 

E-post: Helgeu(a)hotmail.com 

 

Skjeberg Damsleth, Jan Willy 

Postadresse: Sundløkkaveien 76, 1659 Torp 

Tel priv/mob: 69 32 42 99/69 35 20 96 

E-post: jdamslet(a)online.no 

 

Strømmen Lorvik, Lars-Anders 

Postadresse: Sleppenvegen 16, 2005 Rælingen 

Tel priv/mob: 63 83 45 45 

E-post: Lalo(a)labolo.no 

 

Sørumsand Engen, Svein 

Postadresse: Sørlivegen, 1925 Blaker 

Tel priv/mob: 63 82 66 39/63 85 51 00 

E-post: Svein.engen(a)politiet.no 

 

Trøgstad Wedding, Roar 

Postadresse: Festningsåsen 21, 1860 Trøgstad 

Tel priv/mob: 69 82 57 70/69 82 69 65 

E-post: rw(a)isero.no 

 

Tune Fjeld, Jørn 

Postadresse: Tyttebærveien 26, 1715 Yven 

Tel priv/mob: 69 14 46 46/69 36 98 00 

E-post: Joern-f(a)online.no 

 

Vestby 
Fongen, Torfinn 

Postadresse: Nordbybakken 5, 1540 Vestby 

Tel priv/mob: 64 95 31 01/23 16 94 60 

E-post: t.fongen(a)holger.no 

 

 

Våler Østfold Gjerlaug, Ole Petter 

Postadresse: Kordahlvn. 19, 1591 Sperrebotn 

Tel priv/mob: 69 28 81 22/920 32 306 

E-post: p-gjerla(a)online.no 

 

Ørje-

Töcksfors 

Eriksson-Nyback, 

Kurt 

Postadresse: Pikstad Rønninga, 672 94 Årjang 

Tel priv/mob: +46 573 23110/+46 900 30 164 

E-post: Har ikke 

 

Årnes Jevne, Kjell 

Postadresse: Høievegen 1512150 Årnes 

Tel priv/mob: 97 67 12 18 

E-post: kjell(a)norske.no 

 

Ås Fyksen, Stein 

Postadresse: Langbakken 44, 1430 Ås 

Tel priv/mob: 64 94 11 05 

E-post: Stein.fyksen(a)vegvesen.no 

 

mailto:haftornsylvi@hotmail.com
mailto:snj@jakhelln.as
mailto:Klaus.neumann@borregaard.com
mailto:martinkri@hotmail.com
mailto:h-stabel@online.no
mailto:jdamslet@online.no
mailto:Svein.engen@politiet.no
mailto:rw@isero.no
mailto:Joern-f@online.no
mailto:t.fongen@holger.no
mailto:p-gjerla@online.no
mailto:kjell@norske.no
mailto:Stein.fyksen@vegvesen.no
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Klubbsekretærer 2012-2013 
 
Listen med kontaktinformasjon til klubbsekretærene vil bli lagt ut på distriktets nettside under 

Håndbok for 2012-2013. 

 

 

 

Klubbkasserere 2012-2013 
 
Listen med kontaktinformasjon til klubbkasserere vil bli lagt ut på distriktets nettside under 

Håndbok for 2012-2013. 

 

 

 

Rotaract klubbpresidenter 2012-2013 
 

Klubb Navn Mobiltel E-mail 

Fredrikstad Ikke oppgitt   

Kolbotn Lars Klungseth 92 29 68 87 Kolbotn(a)rotaract.no 

NeRo Bue Wigernes  Bue(a)nero.rotaract.no 

Smaalenene Jon Fredrik Alvim  Smaalenene(a)rotaract.no 

Varna Aleksander 

Abotnes 
94 20 40 40 Varna(a)rotaract.no 

 

 

 

 

Guvernørens planlagte klubbesøk – med forbehold 
Klubb Charterdato Møtedag Kl. Guv.besøk Jubileum Jub. fest 

Askim 6. juli 1949 Tirsdag 18:30      21.08.2012   

Aurskog-Høland 24. februar 1975 Tirsdag 19:00 28.08.2012   

Borge 31. mai 1991 Tirsdag 20:00 04.09.2012   

Drøbak 12.mai 1969 Mandag 18:45    

Eidsvoll 18. oktober 1958 Mandag 19:30 20.08.2012   

Eidsvoll Syd 19. juni 1972 Onsdag 20:00 22.08.2012 40år  

Enebakk 22. januar 1982 Mandag 20:00       12.11.2012 30 år  

Fredrikstad 7. mars 1932 Tirsdag 18:45 11.09.2012 80 år  

Fredrikstad-Glemmen 6. februar 1990 Mandag 11:00 01.10.2012   

Fredriksten 21. april 1979 Onsdag 18:30 12.09.2012   
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Gardermoen                                     
Gamlebyen/Fredrikstad 

8. mai 1998      
8. april 1959 Onsdag 18:45 05.12.2012  

 
 

Gjersjøen 11. oktober 1993 Mandag 19:30 27.08.2012 20 år  

Halden 30. mars 1934 Mandag 19:00 17.09.2012   

Hobøl/Spydeberg 24. august 1978 Onsdag 18:30 26.09.2012   

Hvaler 8. februar 1997 Tirsdag 20:00 25.09.2012 15år  

Jeløy 9. juni 1971 Tirsdag 20:00 06.11.2012   

Jessheim 2. mai 1966 Tirsdag 18:30 09.10.2012   

Kløfta 23. november 1970 Mandag 19:00 08.10.2012   

Kolbotn 21. april 1981 Onsdag 19:00 14.11.2012   

Kråkerøy 11. mai 1977 Mandag 18:45 03.09.2012 35 år  

Langhus 11. juni 1981 Torsdag 19:15 27.09.2012   

Lillestrøm 8. mars 1955 Tirsdag 19:00 23.10.2012   

Lørenskog 29. mars 1967 Torsdag 19:00 25.10.2012 45år  

Lørenskog Vest 18. juni 1984 Mandag 19:00 05.11.2012   

Moss 7. februar 1946 Mandag 18:30 24.09.2012   

Mysen 20. januar 1955 Onsdag 19:30 05.09.2012   

Nannestad 7. mars 1975 Onsdag 19:00 07.11.2012   

Nesodden 18. juni 1976 Mandag 19:00 07.01.2013   

Nittedal 27. august 1971 Torsdag 18:30 01.11.2012   

Nordby 20. mai 1986 Mandag 18:45 19.11.2012   

Onsøy 28. mars 1968 Onsdag 19:30 10.10.2012   

Oppegård 21. mars 1963 Tirsdag 18:30 20.11.2012 50 år  

Rakkestad 18. februar 1977 Tirsdag 19:30 18.09.2012 35år  

Rolvsøy 12. oktober 1984 Mandag 20:00 14.01.2013   

Rygge 28. desember 1966 Onsdag 19:30 31.10.2012   

Råde 29. september 1969 Mandag 20:00       21.01.2013   

Sagdalen  3. juni 1985 Torsdag 12:00 08.11.2012   

Sarpsborg 20. mai 1937 Mandag 18:30 15.10.2012 75år  

Skedsmo Nord 24. april 1994 Tirsdag 20:00 27.11.2012   

Skedsmokorset 20. oktober 1970 Mandag 19:30 03.12.2012   

Ski 7. januar 1955 Mandag 19:15 26.11.2012   

Skjeberg 22. mai 1975 Onsdag 19:00 24.10.2012   

Strømmen 1. mai 1974 Mandag 19:00 10.12.2012   
Sørumsand 9. juni 1971 Mandag 18:30 28.01.2013   

Trøgstad 11. april 1986 Torsdag 19:30 11.10.2012   

Tune 24. juli 1965 Onsdag 19:00 17.10.2012   

Vestby 16. desember 1967 Mandag 19:15 17.12.2012 45år  

Våler Østfold 4. mars 1983 Tirsdag 18:30 16.10.2012 30 år  

Ørje-Töcksfors 5. januar 1970 Mandag 19:00 22.10.2012   

Årnes 23. juni 1962 Mandag 18:30 13.08.2012 50 år  

Ås 10. juli 1959 Tirsdag 18:45 04.12.2012   

       

Fredrikstad Rotaract   Mandag 20:00  Oddetallsuker  

Kolbotn Rotaract   Tirsdag 20:00  Oddetallsuker  

NeRo Rotaract   Tirsdag 20:15  Partallsuker  

Smaalenene Rotaract  Onsdag 20:15  Oddetallsuker  

Varna Rotaract  Mandag 20:15  Oddetallsuker  
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Rotary Foundation – District Designated Fund 
 
For Rotaryåret 2012-2013 har distriktet til disposisjon 50 % av det beløpet klubbene innbetalte 

totalt til Rotary Foundation – Annual Giving for tre år siden. Dette utgjør $ 32 746,61 

I tillegg kommer eventuelt udisponerte midler overført fra Rotaryåret 2011 – 2012   

  

Det resterende beløp er fordelt mellom District Simplified Grants (DSG) med $ 6 549,32,- og 

Matching Grants (MG) med $ 26 197,28 

 

Klubbene oppfordres til å søke midler fra DSG til lokale prosjekter. Midlene vil bli disponert til 

humanitære prosjekter der klubbene selv også bidrar med innsats i form av arbeid og økonomisk 

støtte. Søknadene stiles til distriktets leder for RF-komitéens, Per Frode Rismark. 

Midlene vil bli tildelt i den rekkefølge gode prosjektforslag mottas. 

 

Matching Grant-midlene vil bli tildelt til internasjonale prosjekter der både en eller flere klubber i 

distriktet bidrar sammen med én eller flere klubber i mottakerlandet. Disse prosjektene vil i tillegg 

motta midler fra Rotary Foundation basert på godtatte søknader. Klubbene oppfordres til å utvikle 

internasjonale prosjekter som kan nyte godt av tildelte Matching Grant midler. 

 

Håndteringen av District Designated Fund (DDF) gjøres i samarbeid mellom distriktets leder for 

RF-komiteen, Per Frode Rismark og distriktsguvernøren. 

 

 

 

 

 

 

Vedtektene for Rotary Distrikt 2260 
  

Org. Nr. 989 175 661 

Vedtatt på generalforsamlingen 30. september 2006. Endret på Generalforsamlingen 11.9.2010 men 

tilbakeført på Generalforsamlingen 15.9.2011 

 

1. Distriktsråd 

1.1.   Formål 

 Distriktsrådets medlemmer er guvernørens rådgivere. Distriktsrådet skal i samarbeide med 

guvernøren arbeide for å fremme distriktets visjoner, mål og strategier og bidra til å øke 

forståelsen for Rotary International og Rotary Foundation sine programmer og arbeid. 
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1.2. Rådets sammensetning 

 DG 

 IPDG 

 DGE 

 DGN 

 Ledere for de 5 hovedområdene innenfor DLP 

 District Trainer 

 

l. 3. Organisering 

 DGE oppnevner i samarbeid med sine etterfølgere, ledere for de 5 hovedområdene innenfor 

DLP og RF-ansvarlig for minimum 3 år. 

 DGE oppnevner i samarbeid med sine etterfølgere, District Trainer. Oppnevnelsen skjer for 

minimum 3 år.  

 DGE oppnevner i samarbeid med sine etterfølgere, ansvarlige for de enkelte 

distriktsprogrammene. 

 DGE utarbeider for sitt guvernørår en terminliste som gir oversikt over tidspunkt for alle 

møter og seminarer, frister for betaling av kontingenter m. v. 

 DG innkaller distriktsråd - og administrasjon, PDG'er og andre til distriktets møter etter 

ønske og behov. 

 Distriktet skal ha en styringsgruppe bestående av DG, DGE, DGN og IPDG. 

Distriktsguvernøren innkaller til møter etter behov og leder styringsgruppens arbeid. Det 

skrives referat fra møtene. 

 

1.4.   Oppgaver 

 Distriktsrådet skal bidra til å styrke guvernørens kommunikasjon med klubbene, og mellom 

klubbene og guvernøren. 

 Distriktsrådets medlemmer skal planlegge og gjennomføre de tiltak innenfor sitt 

ansvarsområde som er nødvendige for å oppfylle distriktets målsetting. 

 Bistå med veiledning rettet mot klubber som ønsker assistanse innen de enkelte 

rådsmedlemmers virkefelt. 

 Formidle Rotary informasjon til klubber og media. 

 Bistå guvernøren med å aktivisere klubber som arbeider tungt. 

 Assistere ved utarbeidelse av distriktets budsjett. 

 Delta på distriktsmøter og seminarer. 

 Sende kopi av aktuell korrespondanse til DG. 

 District Trainer skal vektlegge arbeidet med planlegging og gjennomføring av Presidenttreff, 

PETS, DTTS og distriktssamlingen. 

 

1.5.   Distriktsrådets møter 

 Hensikten med distriktsrådsmøtene er informasjon om, samt drøfting og koordinering av de 

enkelte rådsmedlemmers arbeidsoppgaver. 

 Komitéledere fremlegger planer, mål, budsjett og fremdriftsplan for sine fagområder. 

 Hvis komitéleder er opptatt i forbindelse med distriktsrådets møter, skal komiteen stille 

stedfortreder. 
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 Distriktsrådet innkalles normalt til minimum fire møter pr. rotaryår: august/september, 

november, februar og mai. 

 DG utarbeider sakliste. Det enkelte medlem utarbeider sakspapirer for sitt ansvarsområde. 

 DG har ansvaret for at sakspapirene sendes ut i god tid før hvert møte, helst 14 dager før. 

 DG sørger for at det blir ført møteprotokoll som sendes ut så snart som mulig etter møtet. 

 Møteprotokollen godkjennes av DG før den sendes ut. 

 

1.6.  Økonomi 

 Distriktsrådets møtekostnader dekkes over distriktets budsjett. 

 Medlemmer av distriktsrådet får dekket reisekostnader når de er foredragsholdere i 

klubbene. 

 

1.7 Prosedyre for nominasjon av distriktsguvernør, DGN 

 Ny distriktsguvernør DGN utnevnes hvert år av en nominasjonskomité etter reglene i Rl's 

forskrifter (RI Bylaws) Artikkel XIII, Seksjon 13.010- 13.080. 

2. Distriktsadministrasjon 
2.1 Formål 

 Distriktsadministrasjonen skal fungere som sekretariat og utøvende organ for guvernøren og 

distriktsrådet i henhold til de oppgaver medlemmene blir pålagt av guvernøren. 

 

2.2 Sammensetning 

 8 Assisterende guvernører 

 Distriktssekretær/statistikk 

 Distriktskasserer 

 Redaktør av månedsbrev/informasjon/internettside 

 Leder it-utvikling (DICO) 

 Ansvarlig for distriktskonferansen. 

 

2.3 Oppgaver 

 Delta på distriktsmøter, og på distriktsrådets møter når guvernøren ønsker dette. 

 Sørge for utgivelse av guvernørens månedsbrev. 

 Distriktskasserer fremlegger regnskap for DG hvert kvartal. 

 Sørge for inn- og utbetalinger til og fra distriktet, og føre fortløpende regnskap over 

distriktskassens disposisjoner i.h.t. Økonomihåndbok for distrikter. 

 Bistå guvernøren og distriktsrådet med utarbeidelse av navne- og adresselister, 

klubboversikter og statistiske oversikter. 

 Ta seg av det praktiske arrangementet i forbindelse med distriktskonferansen. 

3. Guvernørråd 

3.1.   Formål 

 Guvernørrådets medlemmer skal være rådgivere for guvernøren og kan påta seg oppdrag. 

 

3.2.    Rådets sammensetning 
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 Alle PDG'er som har tjenestegjort i D 2260. 

 

3.3.   Guvernørrådets møter 

 DG innkaller normalt til guvernørrådsmøte en gang i året. 

 DG utarbeider sakliste. 

 DGN fører møteprotokoll etter behov. 

 Guvernørrådets kostnader ved møtet dekkes normalt over distriktets budsjett. 

Reisekostnader dekkes ikke. 

 

3.4 Saksområder 

 DG redegjør for sitt rotaryår. 

 DGE fremlegger mål og planer for kommende rotaryår. 

 

3.5.   Distriktsmøter 

 DG innbyr alle PDG'er til distriktssamling 

 DG innbyr alle PDG'er med ledsager til distriktskonferansen. 

 Registreringsavgift som dekker servering og andre kostnader direkte knyttet til den enkelte 

deltaker belastes ikke PDG'ene. Om distriktet skal dekke andre kostnader knyttet til 

PDG'enes deltakelse på distriktskonferansen vurderes av distriktsguvernøren. Reiser og 

overnatting dekkes ikke over distriktets budsjett. 

4. Vedtektsendringer 

 

4.1   Vedtektsendringer 

 Disse vedtekter kan endres med simpelt flertall blant de stemmeberettigede på 

Generalforsamling i D2260. Forslag til slike endringer skal være utsendt senest 4 uker før 

generalforsamlingen. 

 

 

 

 

Vedtekter for Rotary Distrikt 2260 Tiltaksfond 
 
1.    Formål  

 
Tiltaksfondets formål er å støtte humanitære aktiviteter i distrikt 2260. Videre kan fondet 

støtte andre tiltak i distriktet når disse bidrar til å fremme Rotarys mål. 

 
2    Grunnkapital og tilføring av midler 

 

Tiltaksfondets grunnkapital er kr. 150.000,-. Grunnkapitalen kan ikke disponeres uten etter 

vedtak med minst to tredjedels flertall på distriktets generalforsamling. Fondets midler skal 

plasseres som bankinnskudd til høyest mulig forrentning. Rentene tillegges kapitalen.  

 



39 

Tiltaksfondet tilføres midler ved overføring av opparbeidede overskudd i distriktets 

regnskap eller på annen måte. 

 

3 Forvaltning og bidrag 
 

Fondet forvaltes av et styre på tre medlemmer bestående av:  

 

Immediate Past District Governor - leder 

District Governor 

District Governor Elect. 

 

Bidrag fra fondet kan gis til prosjekter foreslått av distriktets klubber eller av distriktet. 

Bidrag gis primært til aktiviteter og tiltak som klubber og/eller distriktet er engasjert i 

gjennomføringen av. Både klubber og distriktet rapporterer tilbake til styret hvordan midlene 

er brukt og hvor langt prosjektet er kommet ved rotaryårets slutt. 

 

Disponering av fondets midler krever at 2 av styrets medlemmer inkl. styrets leder har stemt 

for disponeringen. Mindretallet har rett til å begrunne sin stemmegivning ved 

protokolltilførsel. 

 

4  Protokoller fra styrets møter, årsmelding og regnskap. 
 

Det føres protokoll over hver enkelt sak som styret behandler og alle styreprotokoller 

arkiveres med tilhørende underbilag. 

 

Ved Rotaryårets slutt utarbeider styret en årsmelding hvori det bl.a. gis et sammendrag av 

styrets arbeid, hvilke prosjekter det er bevilget penger til og beløpets størrelse. 

Årsmeldingen limes inn i Tiltaksfondets protokoll. 

 

Ved Rotaryårets slutt utarbeides det et regnskap som viser Tiltaksfondets kapital ved 

rotaryårets begynnelse og slutt og bevegelsene gjennom året.  Regnskapet og den tilhørende 

revisormelding limes inn i Tiltaksfondets protokoll. 

 

Tiltaksfondets årsmelding og regnskap forelegges distriktets generalforsamling for 

godkjennelse. 

 

5. Endring av vedtektene 
 

Forslag til endringer av Tiltaksfondets vedtekter kan fremmes av styret eller distriktets 

klubber. Styret fremmer saken med forslag til vedtak overfor generalforsamlingen som tar 

den endelige beslutning. 

 

Endringer av vedtektene krever to tredjedels flertall i distriktets generalforsamling. 

 

6. Oppløsning av Tiltaksfondet 
 

Forslag om eventuell oppløsning av Tiltaksfondet kan fremmes av styret eller når en tredel 

av distriktets klubber har undertegnet et slikt forslag. Forslaget forelegges distriktets 

generalforsamling for behandling og beslutning. Gyldig vedtak krever to tredjedels flertall i 

2 etterfølgende generalforsamlinger. 
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Ved oppløsning av Tiltaksfondet skal fondets midler føres tilbake til klubbene fordelt etter 

antall medlemmer. 

 

Disse vedtekter ble vedtatt på distriktets generalforsamling den 30.september 2006 og erstatter 

vedtekter vedtatt på generalforsamlingen 15. september 2002 og statutter vedtatt på 

generalforsamlingen 02. oktober 1988 i forbindelse med opprettelsen av fondet. 

 

 

Prosedyre for valg av Assisterende Guvernører 
 

Distrikt 2260 er delt i 8 områder med fra 5 til 9 klubber i hvert område. 

 

For hvert område skal det være en assisterende guvernør (AG) som hjelper distriktsguvernøren og 

klubbpresidentene etter nærmere definert rolle og ansvar, og etter avtale med distriktsguvernøren. 

 

Assisterende guvernør velges for en treårs periode. I spesielle tilfeller kan kortere periode avtales. 

Vedkommende AG kan gjenvelges for ett år i tillegg. 

 

Alle aktive rotarianere i det respektive området som har vært medlem i minst tre år, og som har vært 

klubbpresident i en hel periode, er valgbare. 

 

Den sittende assisterende guvernør er ansvarlig for å lede prosessen med å nominere sin etterfølger. 

 

Dette foregår ved at avtroppende AG kontakter alle klubbene i området og ber om forslag til 

kandidater innen 15. oktober. 

 

AG meddeler deretter navnet på innkomne kandidater til innkomne Guvernør og presidentene i alle 

klubbene i området.  Det forutsettes at foreslåtte kandidater er forespurt og sagt ja på forhånd. 

 

Alle presidentene i området har en stemme hver. Denne stemmerett kan overdras til en annen 

rotarianer i samme klubb. 

 

Sittende AG sørger for å samle inn stemmene fra alle klubbene. Sammen med innkommende 

Guvernør utarbeider sittende AG en prioritert liste over kandidater. Navnet på kandidaten øverst på 

den prioriterte listen sendes deretter ut til alle klubbene i området med forespørsel om klubbene 

stiller seg bak denne kandidat. 

 

For å bli nominert skal en kandidat ha aksept fra alle klubbene i området. Hvis kandidaten ikke får 

aksept fra alle klubbene i området, foreslås neste kandidat på den prioriterte listen. 

 

Den endelige nomineringen meddeles DGE innen 1. november. DGE velger deretter de nye 

assisterende guvernører. 

 

Vanligvis inviteres de nye assisterende guvernører til et seminar i november / desember sammen 

med de sittende assisterende guvernører, DG og DGE. 
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Forslag til seremoni ved opptak av nye medlemmer 
Opptak av nye klubbmedlemmer er en merkedag både for de nye medlemmene og for 

klubben. Opptaket bør derfor skje i hyggelige og høytidelige former. Spesielle anledninger 

som presidentskifte, julemøte eller guvernørbesøket er velegnet for opptak, men 

medlemsopptak kan selvsagt også skje på et ordinært klubbmøte. 

Dagen for opptak av nytt medlem kunngjøres for klubbmedlemmene i god tid og presidenten 

anmoder alle klubbmedlemmene med ledsagere å møte frem. Presidenten anmoder også om at 

medlemmene og ledsagere på dagen for opptak møter i pent antrekk. 

Før selve seremonien begynner tenner sekretæren 2 lys og sier: Vi tenner to lys - 1 lys for fred 

og 1 lys for vennskap. 

Klubbpresidenten leder opptaksseremonien som anbefales gjennomført slik: 

1 Klubbpresidenten anmoder det nye medlem med fadder om å komme frem og stille 

seg på presidentens venstre side. 

Samtidig går sekretæren frem og stiller seg på presidentens høyre side med rotarymerket 

på en blå fløyelspute. 

2 Presidenten anmoder fadderen om å presentere det nye medlemmet ved å orientere om 

 fødselsted og år 

 utdannelsesbakgrunn og yrke 

 arbeidssted og arbeidsgiver 

 bosted og fritidsaktiviteter 

 familieforhold 

3 Presidenten takker for presentasjonen og sier henvendt til medlemmet: Du blir nå 

medlem av en verdensomspennende organisasjon og aksepterer samtidig Rotarys 

motto og formål. 

Rotarys motto er: Service above self 

Rotarys formål er: Å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all 

virksomhet, og spesielt viljen til: 

A: Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 

B: Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for nyttig arbeid og bruke 

hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet. 

C: Å gagne andre i privatliv, yrke- og samfunnsliv 

D: Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende 

fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å 

gagne andre. 

Som hjelpemidler bruker vi i Rotary bl.a. firespørsmålprøven om saker vi tenker, sier 

og gjør.  

Fire spørsmålprøven er slik: 

A: Er det sant? 

B: Er det rettferdig overfor alle det angår? 

C: Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 

D: Vil det være til beste for alle det angår? 

4 Sekretæren gir klubbmedlemmene tegn til å reise seg. Sekretæren holder puten med 

rotarymerket frem til presidenten som tar merket og fester dette på jakkeslaget eller 

tilsvarende til det nye medlemmet og sier: 

Dette merket skal du alltid bære. Merket viser at du er rotarianer og du bør bære 

merket med stolthet. 

Vi ønsker deg velkommen som medlem i …………… Rotaryklubb og håper du vil 

finne medlemskapet i Rotary både meningsfylt og givende. 

5 Presidenten avslutter seremonien med følgende ord henvendt til hele forsamlingen: 

Jeg anmoder fadder og alle klubbmedlemmene om å gjøre sitt beste for at vårt nye 
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medlem ………………….. vil trives i klubben og finne seg vel til rette hos oss. 

Det nye medlemmet bør ved avslutning av seremonien få en mappe med klubbens 

vedtekter og annen aktuell informasjon om Rotary. 

Det faller naturlig at det nye medlemmet kort takker for å ha blitt tatt opp som 

klubbmedlem i Rotary. 

 

Husk at lysene som ble tent ved begynnelsen av seremonien skal brenne til møtet 

er avsluttet 

 

 

 

Forslag til prosedyre ved Presidentskifte 
Invitasjoner: 

Til arrangementet inviteres: 

 klubbens medlemmer med ledsagere 

 andre som tradisjonelt inviteres til klubbens møter av denne karakter 

 

I invitasjonen bør det opplyses om kostnadene ved deltakelsen som forutsettes å være klubbens 

selvkost eller lavere. 

Arrangementet: 

Det er presidenten i rotaryklubben som har ansvaret for arrangementet eventuelt med bistand fra 

festkomiteen. Arrangementet anbefales å bestå av 

 aperitiff med etterfølgende bespisning 

 kaffe, mineralvann, frukt, o.lign. 

 sosialt samvær 

 

Overrekkelse av kjede og nål: 

Overrekkelse av kjede og nål skjer i forbindelse med måltidet eller i etterkant av dette. Presidenten 

holder en kort tale hvor hun/han gir en kort oppsummering av sitt presidentår, takker nære 

medarbeidere for innsatsen og ønsker innkommende president til lykke med sitt tjenesteår. 

Presidenten anmoder innkommende president om å komme frem, tar av seg kjedet og overfører 

dette til sin etterfølger. Tar samtidig av seg presidentnålen og fester denne på innkommende 

president. Presidenten overrekker blomster til innkommende presidents ledsager og ønsker også 

ledsageren til lykke med rotaryåret. 

 

Når innkommende president går frem for å ta i mot kjedet reiser de tilstedeværende seg, og blir 

stående til kjedet er overført og presidentnålen festet. 

 

NB Presidentens oppsummering av sitt presidentår skal være skriftlig og en kopi skal legges i 

klubbens arkiv. 
 

Innkommende president holder en kort tale hvor det orienteres litt om prioriterte mål og ønsker for 

det kommende rotaryår. Innkommende president takker presidenten for innsatsen gjennom 

rotaryåret, overrekker klubbens tradisjonell gave eller æresbevisning og fester en past presidentnål 

på presidenten. 

Innkommende president overrekker blomster til Presidentens ledsager som takk for innsatsen. 

 

Overrekkelse av kjede og nål bør ikke vare lengre enn totalt 20 min. 

Anskaffelse av gave eller æresbevisning og past presidentnål bør senest skje i mai måned. 

Antrekk 
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Alle stiller i pent antrekk som minimum innebærer dress for herre og et samhørende antrekk for 

kvinner 

Tidspunkt: 

Presidentskiftet bør holdes ultimo juni måned og om mulig etter at Presidenten er ferdig med alle 

sine offisielle oppdrag. Formelt skjer tjenesteskiftet 30.06 / 01.07. 

 

 

 

Kjøp av Rotaryeffekter 
 

Det finnes det en rekke tilbud om oppmerksomheter i form av rotaryeffekter som distrikt eller 

klubber kan etablere som tradisjoner ved spesielle anledninger. Det vises her bl.a. til følgende 

leverandører av rotaryeffekter i vårt distrikt: 

 

AS Bislett Trading, 

Postboks 145, 

1753 Halden. 

Telefon: 69 19 55 33 Faks: 69 19 50 19 

 

Pillori Design A/S, 

Trondheimsvegen 139-141, 

2070 Råholt. 

Telefon: 905 52 687 Faks: 63 95 28 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotaryforkortelser 
 

Her forklares bare de forkortelsene som er brukt i denne håndboken. 

For øvrige forkortelser henvises til Norsk Rotary årbok og Rotary Internationals nettside. 

 

AG  Assistant Governor (Assisterende guvernør) 

CDS  Club and District Support (Klubb- og distriktsstøtte fra Zürich-kontoret) 

COL   Council on Legislation (Lovrådet i RI) 

DDF  District Designated Fund (Del av Rotarys fond som disponeres av distriktet) 

DG  District Governor (Sittende distriktsguvernør) 

DGE  District Governor Elect (Innkommende distriktsguvernør) 

DGN  District Governor Nominee (Nominert distriktsguvernør, etterfølger DGE) 

DGNN  District Governor Next Nominee (Etterfølger DGN) 
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DICO  District Internet Communication Officer (Distriktets IT-coordinator) 

DLP   District Leadership Plan ((Distriktets lederskapsplan) 

DRFC  District Rotary Foundation Chair (Leder av distriktets komité for Rotary Foundation) 

DSG  District Simplified Grant (Del av DDF som distriktet disponerer lokalt) 

DT  District Trainer (Leder av distriktets komité for opplæring og kommunikasjon) 

DTTS  District Team Training Seminar (Teambyggingsseminar for distriktets ledende  

  personell i forkant av hvert rotaryår) 

DYEO  District Youth Exchange Officer (Leder av distriktets komité for ungdomsutveksling) 

EN  English (Forkortelse brukt i forbindelse med språk i RI-publikasjoner) 

GSE  Group Study Exchange (Utvekslingsprogram for unge, yrkesaktive) 

IPDG  Immediate Past District Governor (Sist avgåtte distriktsguvernør) 

KPM  Klubbens planer og mål 

MG  Matching Grant (Del av DDF som distriktet disponerer for å kombinere med bidrag 

  fra Rotary Foundation og klubber i eget og andre distrikter for internasjonale  

  prosjekter) 

MOP  Manual of Procedure (En referansemanual for Rotarys lover og regler) 

NOK  Norske kroner 

NORFO Norsk Rotary Forum (Samarbeidsorgan for de 7 norske rotarydistriktene) 

PDG  Past District Governor (Tidligere distriktsguvernør) 

PETS  Presidents Elect Training Seminar (Obligatorisk treningsseminar for innkommende 

  klubbpresidenter) 

PHF  Paul Harris Fellow (Æresbevisning) 

RF  Rotary Foundation  

RI  Rotary International 

RK  Rotaryklubb 

Rotaract Klubb for unge voksne  

RYLA  Rotary Youth Leadership Awards (Ledelseseminar for ungdom) 

SAR  Semi-Annual Report (Medlemsliste for klubbene som sendes ut fra RI hvert halvår) 

SV  Svensk (Forkortelse brukt i forbindelse med språk i RI-publikasjoner) 

TRF  The Rotary Foundation 

TRS  Tall Ships' Races 

UE  Ungt entreprenørskap 

USD  Amerikanske dollar 

YE  Youth Exchange (Ungdomsutveksling i videregående skole) 

YEO  Youth Exchange Officer (Klubbens leder for ungdomsutveksling) 

 

 


